TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

_________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: 570-31/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én
du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bartha Jánosné
Dr. Gadóczi István
Illés János
Sándor-Hajdu Mária
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Dr. Kertész Marianna
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Oláh Lajos Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet mb.
intézményvezetője, Czető Norbert református lelkész, Mándi László
tanácsadó

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Dr. Gadóczi István képviselőre és a napirendi pontok
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
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3./

Az alpolgármester eskütétele

4./

Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

A szociális célú széntámogatásról szóló rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

A Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 130/2014.(VI. 25.) KT. számú
határozat módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

10./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

11./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi folyószámlahitel felvétele
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ Felmondásra irányuló nyilatkozat visszavonásának elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ Vaskor Imre kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
14./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
15./ Különfélék
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1.

Napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Szervezeti és Működési Szabályzatban minimális módosítások lettek végrehajtva.
Jegyző Asszony készítette elő. Azért is kellett módosítani, mivel a bizottsági létszám úgy
alakul, hogy két külsős tag lesz a bizottságokban, illetve a bizottsági tagok tiszteletdíja
12 ezer Ft-ra fog módosulni. Kérdezem a Képviselőket, hogy javaslatuk, véleményük
van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Mivel nincs, aki egyetért a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati
rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet
módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014.(XII. 01.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület évente legalább 7 ülést tart.”
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2. §
Hatályát veszti a Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja.
3. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szavazni „igen”-nel, „nem”-mel, vagy „tartózkodom”-mal lehet.”
4. §
Hatályát veszti a Rendelet 15. § (1) bekezdése.
5. §
A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A polgármester általános feladata
a) a hivatal irányítása
b) a település fejlődésének elősegítése,
c) a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás,
d) az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása,
e) az önkormányzat gazdálkodásának menedzselése,
f) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás megvalósítása és segítése, a közakarat
érvényesítésének biztosítása,
g) a nyilvánosság megteremtése, helyi fórumok megrendezése,
h) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a hatékony együttműködési
formák kialakítása, a képviselő-testület működési feltételeinek a megteremtése,
munkájának a megszervezése,
i) az önkormányzati képviselők és a bizottsági elnökök munkájának segítése,
j) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának a
megszervezése és ellenőrzése,
k) az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése,
l) a képviselő-testület tájékoztatása a tárgyalásairól és azok eredményéről,
m) beszámolás a Képviselő-testületnek a két ülés között végzett munkáról,
n) rendszeres kapcsolattartás az önkormányzati intézmények vezetőivel,
o) kapcsolattartás az egyházak helyi képviselőivel,
p) kapcsolattartás a több személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezetekkel.”
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6. §
A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszáma 3 fő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
létszáma 4 fő.”
7. §
A Rendelet a következő 18/A. alcímmel, valamint a 27/A. §-sal egészül ki:
„18/A. Összeférhetetlenség
27/A. § Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
látja el.”
8. §
Hatályát veszti a Rendelet 25. §-a.
9. §
A Rendelet 29. § (2)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bizottság elnökét az alapdíjon felül havi 16.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.
(3) A bizottság képviselő tagját az alapdíjon felül havi 12 000 Ft, a bizottság nem képviselő
tagját havi 12 000 Ft illeti meg.”
10. §
Hatályát veszti a Rendelet 31. §-a.
11. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
12. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.
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13. §
A Rendelet 4. melléklet 19. pontja helyébe a következő pont lép:
„19. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására és egyéb juttatásaira vonatkozóan.”
14. §
A Rendelet 7. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:
„4. A Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges technikai
eszközök, amennyiben azok nem állnak rendelkezésre a Tiszacsege, Petőfi u. 3. szám alatti
ingatlanban, úgy a Polgármesteri Hivatalban található eszközök ingyenes használatával
biztosítottak.”
15. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. december 01.

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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1. melléklet a 17/2014.(XII. 01.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke
Az önkormányzat kötelező feladatainak jegyzéke
Feladat

A feladatellátás módja

Jogszabályhely megjelölése
vagy a
feladatellátás alapja

Egészségügyi ellátás
háziorvosi alapellátás

feladat-ellátási szerződés
háziorvosi és házi
gyermekorvosi
szolgáltatókkal

1997. évi CLIV. tv. 152. §

fogorvosi ellátás

feladat-ellátási szerződés
fogorvosi szolgáltatókkal

1997. évi CLIV. tv. 152. §

háziorvosi ügyeleti ellátás

a Tiszacsege-EgyekÚjszentmargita Központi
Ügyeletet fenntartó társulás,
Polgármesteri Hivatal

1997. évi CLIV. tv. 152. §

védőnői ellátás

feladat-ellátási szerződés
védőnői szolgálattal

1997. évi CLIV. tv. 152. §

iskola-egészségügyi

a gyermekorvosi szolgálattal
kötött szerződés
útján

1997. évi CLIV. tv. 152. §

Szociális ellátás
önkormányzati
segéllyel a Polgármesteri Hivatal által
kapcsolatos feladatok

1993. évi III. tv 45. §

lakásfenntartási
támogatással (normatív)

1993. évi III. tv. 38 § - 39 §

a Polgármesteri Hivatal által
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köztemetéssel kapcsolatos a Polgármesteri Hivatal által
feladatok
közmunka megszervezése
a Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzati intézmények
által
szociális étkeztetés
a Balmazújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás
intézménye, a Humán
Szolgáltató Központ útján

1993. évi III. tv. 48. §

házi segítségnyújtás

a Balmazújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás
intézménye, a Humán
Szolgáltató Központ útján

1993. évi III. tv. 63. §

nappali ellátás

a Balmazújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás
intézménye, a Humán
Szolgáltató Központ útján

1993. évi III. tv. 65/F. §

családsegítés működtetése

a Balmazújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás
intézménye, a Humán
Szolgáltató Központ útján

1993. évi III. tv. 64. §

1993. évi III. tv. 36. §
1993. évi III. tv. 62. §

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
gyermekjóléti szolgálat

a Balmazújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás
intézménye, a Humán
Szolgáltató Központ útján

1997. évi XXXI. tv. 39. § - 40.
§

helyettes szülői hálózat

a Balmazújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás
intézménye, a Humán
Szolgáltató Központ útján

1997. XXXI. tv. 49. §

gyermekvédelmi
a Polgármesteri Hivatal által
kedvezményekre való
jogosultsággal kapcsolatos
feladatok
kiegészítő gyermekvédelmi a Polgármesteri Hivatal által
támogatással
kapcsolatos feladatok

1997. évi XXXI. tv. 19. § 20/A §
1997. évi XXXI. tv. 20/B §
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gyermekétkeztetés

Füredi Hableány Bt.-vel
kötött szerződés

1997. évi XXXI. tv

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok
nyilvános könyvtári ellátása

Dr. Papp József Könyvtár és 1997. CXL. tv. 53-54. § 67.§
Művelődési Otthon
(1)

közművelődési tevékenység Dr. Papp József Könyvtár és 1997. CXL. tv. 73-81. §
ellátása,
Művelődési Otthon
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 7. pont
közösségi tér biztosítása
Környezetvédelmi feladatok
a környezeti állapot
a Polgármesteri Hivatal által
figyelemmel kísérése,
adatnyilvántartás és szolgáltatás teljesítése
környezetvédelmi program
a Polgármesteri Hivatal által
kidolgozása,
jóváhagyása, az illetékességi
terület
környezeti állapotának
elemzése, értékelése, a
lakosság tájékoztatása; a
környezetvédelmi
programban foglaltak
végrehajtása,
folyamatos felülvizsgálata
hulladékkezelési
a NHSZ Tisza Kft.-vel kötött
közszolgáltatás szervezése és szerződés
fenntartása

1995. évi LIII. tv. 12. § (3)

közterületen elhagyott
hulladék elszállítása,
hasznosítása, ill.
ártalmatlanítása

a NHSZ Tisza Kft.-vel kötött
szerződés

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 5. pont

hulladékgazdálkodási terv
készítése

a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás útján

2000. évi XLIII. tv. 35. § (1),
(3) bekezdés

1995. évi LIII. tv. 46. § (1) b./,
e./

2012. CLXXXV. tv 33.§ (1)
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közterületek tisztántartása

az önkormányzat
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
szervezet útján

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 5. pont
26/2004. (V. 27.) önk.
rendelet

Kommunális feladatok
víztermelés, -kezelés, -ellátás a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrtvel kötött üzemeltetési
szerződés

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 21. pont

ár- és belvízvédelemmel
összefüggő tevékenységek
közvilágítás

az önkormányzat által

1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./

szerződéssel az E.ON Zrt.
útján
a Tiszacsegei Kommunális
Szolgáltató Szervezet által

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 2. pont
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 2. pont

az önkormányzat
intézményei, a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
szervezet és a Polgármesteri
Hivatal útján

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 2. pont
1988. évi I. tv. 8.§ (1)

köztemető fenntartása és
üzemeltetése
helyi közutak fenntartása

szennyvíz gyűjtése, tisztítása, a Hajdú-Bihari
elhelyezése
Önkormányzatok Vízmű Zrtvel kötött üzemeltetési
szerződés és a az
önkormányzat intézményei,
a Tiszacsegei Kommunális
Szolgáltató szervezet és a
Polgármesteri Hivatal útján
helyi közterületek
fenntartása

az önkormányzat
intézményei, a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
szervezet és a Polgármesteri
Hivatal útján

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 2. pont

10 / 79

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

_________________________________________________________________________________________________________________

Településfejlesztési és területrendezési feladatok
helyi építészeti örökség
értékeinek védelme

a Polgármesteri Hivatal által

1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1)
b./, 57. § (2)

településfejlesztés

a Polgármesteri Hivatal által

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 1. pont

településrendezés

a Polgármesteri Hivatal által

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 1. pont

Oktatással és neveléssel összefüggő feladatok
óvodai nevelés

az önkormányzat
intézménye, a Városi Óvoda
és Bölcsőde

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1)
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 6. pont

sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelése

az önkormányzat
intézménye, a Városi Óvoda
és Bölcsőde

2011. évi CXC. tv 8. § (3)

Sport feladatok
a települési sport hosszú
távú fejlesztése, a
sport-szervezetekkel való
együttműködés
biztosítása, önkormányzati
tulajdonú
sportlétesítmények
fenntartása

a Polgármesteri Hivatal által

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 15. pont
2004. évi I. tv. 55. § (1)

Egyéb feladatok
a nemzetiségek jogainak
érvényesítése, a helyi roma
önkormányzatok
munkájának segítése

a Polgármesteri Hivatal által

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 16. pont
2011. évi CLXXIX. tv.
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polgármesteri hivatal
létrehozása
az önkormányzat
működésével,
valamint az államigazgatási
ügyek döntésre
való előkészítésével és
végrehajtásával
kapcsolatos feladatok
ellátására

Polgármesteri Hivatal
fenntartása

1990. évi LXV. törvény 38. §
(1)

adó, illeték kiszabása,
beszedése, adóellenőrzés
önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodás

a Polgármesteri Hivatal által

1990. évi C. tv

a Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzat intézményei
által

2011. évi CXCVI. tv.

vagyonkataszteri
nyilvántartás vezetése

a Polgármesteri Hivatal által

147/1992. (XI. 6.) Korm.
rendelet 1. § (1)

lakó- és nem lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

a Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzat intézményei
által

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 9. pont
1993. évi LXXVII. tv.
Helyi vagyonrendelet

közreműködés a
foglalkoztatás
megoldásában

a Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzat intézményei
által

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §
(1) bekezdés 10.. pont

állati eredetű melléktermék
elszállítása,
ártalmatlanná tétele, ha az
állati eredetű
melléktermék - így
különösen az elhullott állat
tetemének - tulajdonosa
ismeretlen vagy
ismeretlen helyen
tartózkodik, vagy az állati
eredetű melléktermék a
közterületen, vagy
közúton van.

a Balmazújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás útján)

2008. évi XLVI. törvény 19. §
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Az önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke
Feladat

A feladatellátás módja

Jogszabályhely megjelölése
vagy a
feladatellátás alapja

Egészségügyi ellátás
Vérvétellel és vérszállítással
kapcsolatos feladatok

kislabor működtetése

Szociális ellátás
Bursa Hungarica Felsőoktatási pénzbeli támogatás, a
Ösztöndíj Pályázat
Polgármesteri Hivatal
szervezete útján

Helyi rendelet

Arany János Ösztöndíj
Pályázat

pénzbeli támogatás, a
Polgármesteri Hivatal
szervezete útján

képviselő-testületi határozat

Tanyagondnoki szolgálat

Intézmény nélküli
működtetés

1993. évi III. tv.

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
gyermekek napközbeni
ellátásának biztosítása
bölcsőde fenntartásával

az önkormányzat
intézménye, a Városi Óvoda
és Bölcsőde

1997. XXXI. tv. 42. §
1997. XXXI. tv. 94. § (3) a)

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok
rendezvények, közösségi
programok szervezése

az önkormányzat
intézményei

közművelődési, kulturális
programok
támogatása

pénzbeli támogatás

Költségvetési
alapján

rendelet
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Kommunális feladatok
helyi piac működtetése

az önkormányzat
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
szervezet útján
Sport feladatok

sporttámogatások nyújtása

pénzbeli támogatás a
Polgármesteri Hivatal útján

költségvetési
rendelet,
képviselő-testület határozata

Egyéb feladatok
civil szervezetek működési
támogatása

tevékenységükhöz pénzbeli,
adminisztratív támogatás

költségvetési rendelet

önkormányzati lap kiadása

a Polgármesteri Hivatal általi
végrehajtás

képviselő-testületi határozat

kitüntetések adományozása

a Polgármesteri Hivatal általi
végrehajtás

helyi rendelet

nemzetközi kapcsolatok
ápolása

a Polgármesteri Hivatal általi
végrehajtás

képviselő-testületi határozat

helytörténeti helyek emlékek
gyűjtése, falumúzeumok
fenntartása
tourinform iroda
működtetése

dr. Papp József Könyvtár és
Művelődési Otthon

képviselő-testületi határozat

önkormányzati tűzoltóság
támogatása

pénzbeli támogatás

termálstarnd üzemeltetése

az önkormányzat
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
szervezet útján

intézmény nélküli
működtetés
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kempingszolgáltatás

az önkormányzat
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
szervezet útján

komp- és révközlekedés

Csege – Rév Bt-vel kötött
szerződés
az önkormányzat
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
szervezet útján

elektromos, híradás-technikai
célú közmű építése

15 / 79

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

_________________________________________________________________________________________________________________

2 melléklet a 17/2014.(XII. 01.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE
I.

A polgármesterre átruházott hatáskörök

Önkormányzati segély
megállapítása
Lakbértámogatás megállapítása
Házszám megállapítása és
megváltoztatása
Közterület-használati
hozzájárulás megadása
Felmentés adása a közterülethasználati díj fizetésének
kötelezettsége alól
Szociális célú tűzifára/szénre való
jogosultság megállapítása
Az önkormányzat általános
tartalékának felhasználási joga
II.

[1993. évi III. törvény 45. § (1) bek. § a szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 29/2013.(XII.21.) rendelet 10. § (1)]
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának
szabályairól szóló 2/2007.(II.01.) rendelet 7.§ (6) bek.
Az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012.(X.1.)
önkormányzati rendelet 5. §
A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. sz.
rendelet 6.§ (1) bek.
A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. sz.
rendelet 11.§
helyi rendelet
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(II.13.) önk.rend.

A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök

Bursa
Hungarica
ösztöndíj A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
támogatás
iránti
kérelem elbírálásának szabályairól szóló 15/2007.(IX.27.)
elbírálása
rendelet 3. § (1) bekezdése
Lakástámogatás iránti kérelem A lakástámogatás helyi szabályairól szóló 7/2009.(IV.1.)
elbírálása
rendelet 5. § (2) bekezdése
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Bartha Jánosné PÜB. elnök:
Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet
alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság látja el a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával,
nyilvántartásával, kezelésével és őrzésével kapcsolatos feladatokat. A képviselők a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőn belül 30 napon belül, eleget
tettek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Tegnap voltunk a képviselőkkel egy továbbképzésen, ahol eredményes vizsgát tettek a
képviselők. Színvonalas előadást hallhattunk, a Kormányhivatal Jogi Főosztályvezető
Asszonya, illetve két kollégája tartotta, köszönet nekik, érhetően adták elő a száraz
anyagot. Kormánymegbízott Úrnak egy köszönő levelet fogunk írni, hogy ezt az
önkormányzati munkát, kellő súllyal kezelik, ezért ezt a színvonalas oktatást
megszervezte, úgy gondolom, hogy az ott hallottakat fogjuk tudni hasznosítani. Nagyon
örülök, hogy a kormányzat ilyen odafigyeléssel van az önkormányzatok iránt.
2.

Napirendi pont
Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása
Ideiglenes Bizottság létrehozása az alpolgármester-választás lebonyolításához
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
Simon Albertet az én javaslatom alapján az alakuló ülésen alpolgármesterré
megválasztottuk. Volt egy olyan dilemma, hogy összeférhetetlenséget lehetett volna
megállapítani az iskola igazgató-helyettesi munkájával, de közben az Országgyűlés ezt
hatályon kívül helyezte és iskola igazgató-helyettesként is lehet Tiszacsege társadalmi
megbízatású alpolgármestere. Nagyon köszönöm Alpolgármester Úrnak, hogy
elfogadta ezt a megbízatást, úgy gondolom, hogy részemről is egy bizalom irántad. Az
elmúlt három év tapasztalata is az volt, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni és az
én helyettesítésemre első számú helyettesként te vagy jogosult engem helyettesíteni.
A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján egy másik alpolgármester megválasztására
is van lehetőség, ezért Bartha Jánosnét második alpolgármesternek jelölöm.
Az alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel kell megválasztania a képviselő-testületnek. A titkos szavazás
lebonyolításának szabályait az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
12. §-a fogalmazza meg, mely szerint a titkos szavazás szavazólapon, és urna
igénybevételével történik. A titkos szavazás lebonyolítása bizottsági feladat, hogy
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válasszon a testület egy ideiglenes bizottságot. A szavazás eredményéről a bizottság
külön jegyzőkönyvet fog készíteni.
Javaslom, hogy a titkos szavazást lebonyolító ideiglenes szavazatszámláló bizottság
elnökének: Tóth Imrét, tagjának pedig: dr. Gadóczi Istvánt, és Sándor-Hajdu Máriát
válassza meg a képviselő-testület.
Megkérdezem a javasolt személyektől, hogy vállalják-e a bizottságban való részvételt.
Kérem, hogy igennel vagy nemmel válaszoljanak.
Tóth Imre:
Igen.
Dr. Gadóczi István:
Igen.
Sándor-Hajdu Mária:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy személy megválasztása esetén zárt ülést
kell tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Megkérdezem
ezért a jelölteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba.
Tóth Imre:
Igen.
Dr. Gadóczi István:
Igen.
Sándor-Hajdu Mária:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mielőtt a bizottság tagjairól döntenénk, a személyes érintettség miatt arról kell
határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelölteket kizárja-e a döntésből.
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt az érintettek ne kerüljenek kizárásra a
döntésből.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ideiglenes
bizottság tagjainak és elnökének megválasztása során a javaslatban hozott képviselőjelölteket, mint érintetteket a szavazásból nem zárja ki.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az ideiglenes bizottság
megválasztása során az érintetteket nem zárja ki a döntésből – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
208/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ideiglenes
bizottság tagjainak és elnökének megválasztása során a javaslatban hozott képviselőjelölteket, mint érintetteket a szavazásból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot az elnök megválasztására:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) alapján az alakuló
ülésen a tikos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. A bizottság
elnökének Tóth Imrét választja meg.”
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ideiglenes bizottság elnökének
Tóth Imrét – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
209/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) alapján az alakuló
ülésen a tikos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. Az
Ideiglenes Bizottság elnökének TÓTH IMRÉ-t, választja meg.
Az ideiglenes szavazatszámláló
megválasztásával megszűnik.

bizottság

megbízatása

az

alpolgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot a bizottság tagjainak megválasztására:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) alapján az alakuló
ülésen a tikos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. Az
Ideiglenes bizottság tagjainak Dr. Gadóczi Istvánt és Sándor-Hajdu Máriát választja
meg.”
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ideiglenes bizottság tagjainak
dr. Gadóczi Istvánt és Sándor-Hajdu Mária – 5 fő igen szavazattal, 2 fő nem szavazott
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
210/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) alapján az alakuló
ülésen a tikos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. Az
Ideiglenes Bizottság tagjainak Dr. Gadóczi Istvánt és Sándor-Hajdu Máriát választja
meg.
Az ideiglenes szavazatszámláló
megválasztásával megszűnik.

bizottság

megbízatása

az

alpolgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az alakuló ülés, vagy az azt követő ülés
kötelező napirendi pontjai közé tartozik az alpolgármester megválasztása is, mellyel
kapcsolatban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény fogalmaz meg
előírásokat:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a
képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert
választhat.
Az alpolgármester megválasztásához 4 igen szavazat szükséges.
Ezek után ismertetem a képviselő-testülettel, hogy az általam második
alpolgármesteri tisztségre javasolt személy: Bartha Jánosné.
Megkérem őt, hogy a testület előtt nyilatkozza ki, elfogadja-e a jelölést.
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Bartha Jánosné:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mielőtt az alpolgármesterről szavaznánk, a személyes érintettség miatt arról kell
határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelöltet kizárja-e a döntésből.
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt Bartha Jánosné ne kerüljön kizárásra a
döntésből.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
alpolgármester választás során a javaslatban hozott Bartha Jánosné alpolgármesterjelöltet, mint érintetett a szavazásból nem zárja ki.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bartha Jánosnét nem zárja ki a
döntésből – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
211/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
alpolgármester választás során a javaslatban hozott Bartha Jánosné alpolgármesterjelöltet, mint érintetett a szavazásból nem zárja ki.
Szilágyi Sándor polgármester:
Megkérem a bizottságot, hogy a titkos szavazást szíveskedjenek lebonyolítani.
Tóth Imre Ideiglenes Bizottság elnöke:
Mindenki kapni fog egy szavazólapot, melyen feltüntettük a jelölt nevét. A jelöltre
szavazni az „Igen” vagy „Nem” vagy „Tartózkodás” aláhúzásával lehet. Megkérem a
képviselőket, hogy az erre szolgáló urnába dobják be a kitöltött szavazólapot.
Egy technikai szünetet kérnék a szavazás lebonyolítására.
Szilágyi Sándor polgármester:
A szavazás lebonyolításának idejére szünetet rendelek el.
Szilágyi Sándor polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet
rendel el.
A titkos szavazás lezajlott.
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Szilágyi Sándor polgármester:
A szünet után felkérem Tóth Imrét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Ideiglenes Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szavazás
eredménye „nem” szavazat nem volt, 7 fő igen szavazattal Bartha Jánosnét
alpolgármesternek a képviselő-testület megválasztotta.
Szilágyi Sándor polgármester:
Megállapítom, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdése alapján Bartha Jánosnét társadalmi megbízatású alpolgármesterré
megválasztotta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bartha Jánosné
alpolgármesternek történő megválasztását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
212/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján
BARTHA JÁNOSNÉ-t társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.

Bartha Jánosné alpolgármester:
Köszönöm Polgármester Úrnak is, és köszönöm nektek Képviselő Társaim, hogy
megválasztottatok, mindenben segítek nektek.
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3.

Napirendi pont:
Az alpolgármester eskütétele
Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségéről lemondás, Pénzügyi- és Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bartha Jánosnénak, alpolgármesteri minőségében is esküt kell tennie a képviselőtestület előtt. Kérem az alpolgármester Asszonyt, hogy az eskü szövegét ismételje
utánam.
„Én, (Bartha Jánosné) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; az alpolgármesteri tisztségemből
eredő feladataimat a Hajdú-Bihar megyei Tiszacsege Város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Bartha Jánosné társadalmi megbízatású alpolgármester
az esküokmányt aláírja.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Összeférhetetlenség miatt határozatban ki kell mondani, hogy visszavonja Bartha
Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöki megbízását.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Bartha Jánosnét, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöki feladatairól lemond-e?
Bartha Jánosné:
Igen, arról lemondok.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Bartha Jánosné Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elnöki
megbízását visszavonjuk, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bartha Jánosné Pénzügyi- és
Ügyrendi Bizottság elnöki megbízásának visszavonását – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
213/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bartha Jánosné
Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elnöki megbízását visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Pénzügyi Bizottság elnökének dr. Gadóczi Istvánt javaslom. Megkérdezem dr. Gadóczi
Istvánt képviselő urat, hogy elfogadja-e a bizottsági elnöki jelölést.
Dr. Gadóczi István:
Igen, elfogadom.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm, megállapítom, hogy dr. Gadóczi István elfogadta a jelölést. Megkérdezem,
hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Dr. Gadóczi István:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy személy megválasztása esetén zárt ülést kell
tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Megkérdezem ezért a
jelöltet, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba.
Dr. Gadóczi István:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Személyes érintettség miatt arról kell határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelöltet
kizárja-e a döntésből.
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt az érintett ne kerüljön kizárásra a
döntésből.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása során a javaslatban hozott képviselőjelöltet, mint érintettet a szavazásból nem zárja ki.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság megválasztása során a jelöltet nem zárja ki a döntésből – 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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214/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása során a javaslatban hozott képviselőjelölteket, mint érintetteket a szavazásból nem zárja ki.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslat az elnök megválasztására:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének BARTHA JÁNOSNÉ-t, választja meg.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének dr. Gadóczi Istvánt – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
215/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének dr. Gadóczi István-t, választja meg.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
Köszönöm szépen Polgármester Úr a jelölést és a bizalmat a képviselő társaimnak,
munkámat a legjobb tudásom szerint fogom végezni Tiszacsege javára.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm Doktor Úr, már három éve együtt dolgozunk, bízom benne, hogy az
elkövetkezendő 5 évet is Tiszacsege javára fogjuk fordítani.
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4.

Napirendi pont:
Az alpolgármester díjazásának megállapítása

Szilágyi Sándor polgármester:
Mielőtt az alpolgármester díjazásának megállapításáról szavaznánk, a személyes
érintettség miatt arról kell határoznia képviselő-testületnek, hogy az alpolgármestert
kizárja-e a saját díjazásának megállapítására vonatkozó döntésből.
Javaslom, hogy a kis létszámú testület miatt Bartha Jánosné alpolgármester ne kerüljön
kizárásra a döntésből.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
alpolgármester díjazásának megállapítása során Bartha Jánosné alpolgármestert, mint
érintetett a szavazásból nem zárja ki.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bartha Jánosnét nem zárja ki a
döntésből – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
216/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
alpolgármester díjazásának megállapítása során Bartha Jánosné alpolgármestert, mint
érintetett a szavazásból nem zárja ki.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében az alpolgármester
tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-áig
terjedő összeg lehet. AZ alpolgármester tiszteletdíjának megállapításakor a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-áig terjedő összeget javasolok, így a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 180 635 Ft.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat. Mivel javaslat nem hangzott el,
ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésére tekintettel
Bartha Jánosné alpolgármester tiszteletdíját 180 635 Ft-ban állapítja meg.”
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bartha Jánosné
alpolgármester tiszteletdíját – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
217/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésére tekintettel
Bartha Jánosné alpolgármester tiszteletdíját 180 635 Ft-ban állapítja meg.
Szilágyi Sándor polgármester:
Megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester Asszonyt kérném a 180.635 Ftban megállapított tiszteletdíjjal kapcsolatban a véleményedet.
Bartha Jánosné:
Mint megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester a részemre megállapított
180.635 Ft tiszteletdíj összegéből 110.635 Ft-ról önkéntesen lemondok, ami azt jelenti,
hogy bruttó 70 ezer Ft összegű tiszteletdíjat fogadok el.
Szilágyi Sándor polgármester:
Elég sok téves információ kering, az én illetményemmel kapcsolatban is, a helyettes
államtitkár illetményének bizonyos százalékát kapom, én sem kapom a hétszáz
valahányezer forintot. Az alakuló ülésen is Simon Albert alpolgármester Úr ugyan ilyen
hozzáállást tanúsított és ő is bruttó 70 ezer Ft tiszteletdíjat kap.
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Szilágyi Sándor polgármester:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2)
bekezdése alapján: „A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70–90%-a
közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”
Az Alpolgármester Asszony által tett nyilatkozat ismeretében ismertetem a határozati
javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésére, valamint
Bartha Jánosné alpolgármester által az alpolgármesteri tiszteletdíj mértékére
benyújtott nyilatkozatára tekintettel – úgy határoz, hogy BARTHA JÁNOSNÉ
alpolgármester tiszteletdíját havi 70.000 Ft-ban, azaz hetvenezer forintban állapítja
meg.”
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bartha Jánosné
nyilatkozatának figyelembevételével az alpolgármester tiszteletdíját 70 ezer Ft-ban –
7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
218/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdésére, valamint
Simon Albert alpolgármester által az alpolgármesteri tiszteletdíj mértékére benyújtott
nyilatkozatára tekintettel – úgy határoz, hogy
BARTHA JÁNOSNÉ alpolgármester tiszteletdíját havi 70.000 Ft-ban,
azaz hetvenezer forintban állapítja meg.
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5.

Napirendi pont:
A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása4

Szilágyi Sándor polgármester:
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.)
önkormányzati rendelet 21. § -a úgy rendelkezik, hogy Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságot, valamint Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre a Képviselőtestület. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával úgy döntöttünk, hogy a
Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma: 4 fő. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba,
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságba is szükséges egy-egy tagot
választanunk, javaslom, hogy külső tag kerüljön mind a két bizottságba beválasztásra.
Indítványozom, hogy egyenként döntsön a testület a javasolt személyekről.
Elsőként az Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjára teszek javaslatot: Czető
Norbert lelkész Urat javaslom.
Kérem a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat, van-e más javaslat? Nincs.
Kérdezem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság újonnan megválasztott
elnökét, hogy a javaslattal egyetért-e?
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
A javaslattal egyetértek.
Szilágyi Sándor polgármester:
A képviselők részéről javaslat nem hangzott el.
Megkérdezem Lelkész Urat, hogy vállalják-e a bizottságban való részvételt, elfogadja-e
a jelölést?
Czető Norbert:
Elfogadom a jelölést, és köszönöm Polgármester Úrnak, Elnök Úrnak és a Képviselőtestületnek a megelőlegezett bizalmat.
Szilágyi Sándor polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy személy megválasztása esetén zárt ülést kell
tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Megkérdezem ezért a
jelöltet, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba.
Czető Norbert:
Igen, beleegyezem a nyilvános tárgyalásba.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslat külsős bizottsági tag megválasztására:
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„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság külsős tagjának CZETŐ NORBERT-et, választja meg.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság külsős tagjának Czető Norbertet – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
219/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság külsős tagjának Czető Norbert-et, választja meg.
Szilágyi Sándor polgármester:
Gratulálok a jelöléshez Lelkész Úr, a bizottságnak ugyan olyan tagja vagy, mint a
képviselők általi bizottsági tagok, ugyan azokkal a jogokkal rendelkezel,
vagyonnyilatkozat-tételre vagy köteles és arra kérlek, hogy az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelően ezt tedd meg 30 napon belül. Arra kérlek Lelkész Úr,
hogy minden döntésünk Tiszacsege Város javát szolgálja.
Czető Norbert:
Köszönöm szépen még egyszer a bizalmat és igyekszem a legjobb tudásom szerint
Tiszacsege Város javát szolgálni döntéseimmel a tanácskozásokon.
Szilágyi Sándor polgármester:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjára teszek javaslatot: Vásári-Orosz
Andreát javaslom. Kérdezem a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét Tóth Imrét,
hogy egyetért-e a javaslatommal?
Tóth Imre SZEB. elnök:
Igen egyetértek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat. A képviselők részéről javaslat
nem hangzott el. Vásári-Orosz Andrea jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt
nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen, de írásban tájékoztatott, hogy a 2014.
november 27-én esedékes képviselő-testületi ülésen egyéb elfoglaltsága miatt nem tud
részt venni, kéri, hogy jelen tájékoztatását fogadjuk el. A jelölést, illetve a megbízatást
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illetően amennyiben a képviselő-testület támogatja, a megválasztását elfogadja.
Nyilatkozott, arról, hogy vállalja a bizottságban való részvételt, valamint beleegyezik a
nyilvános tárgyalásba.
Szilágyi Sándor polgármester:
A határozati javaslat külsős bizottsági tag megválasztására:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi
Bizottság külsős tagjának Vásári-Orosz Andreá-t választja meg.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Egészségügyi
Bizottság külsős tagjának Vásári-Orosz Andreát – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
220/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi
Bizottság külsős tagjának Vásári-Orosz Andreá-t, választja meg.

Szilágyi Sándor polgármester:
Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, mivel jelen ülésünkön nem vesz
részt a Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztott külsős tagja Vásári-Orosz
Andrea, ezért a legközelebbi testületi ülésen Czető Norbert Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság külsős tagjával együtt teszik le az esküt.
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6.

Napirendi pont:
A szociális célú széntámogatásról szóló rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Mind a két bizottság tárgyalta. Kérdezem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnökét, hogy kíván-e hozzászólni, a bizottság javaslatát ismertetni.
Tóth Imre SZEB. elnök:
A bizottság támogatja az előterjesztést, részletesen dr. Gadóczi István fogja elmondani.
Szilágyi Sándor polgármester:
A Pénzügyi Bizottság elnöke a bizottsági ülésen még Bartha Jánosné volt, kérdezem,
hogy kívánsz-e kiegészítését tenni?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Úgy beszéltük meg, hogy dr. Gadóczi István fogja ismertetni a bizottság véleményét.
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jelenlegi elnökét, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
Köszönöm a szót. Tisztelt megjelentek, Tisztelt Képviselő Társaim, Tisztelt Lakosok!
Fontos előterjesztés van most előttünk, a szociális széntámogatásról szóló rendelet
elfogadása. Pályázatot nyújtott be önkormányzatunk erre, hogy támogassuk a
rászoruló lakosokat, a pályázat sikeres elbírálása alapján önkormányzatunk bruttó
11.128.115 Ft támogatásban részesült, ez nagy öröm nekünk, mert ez alapján 2285 q
szén került megvásárlásra. A 46/2014.(IX. 25.) BM rendelet szabályozza, hogy
önkormányzatunk rendeletben köteles szabályozni a szociális rászorultság és igénylés
részletes szabályait. Az előterjesztésben előttünk van ez a rendelet-tervezet. A
rendelet célja, hogy a jogosultság feltételeit megszabja és az igénylés részletes
szabályait meghatározza. Sok embert érint, ezért szeretném felolvasni a jogosultság
feltételeit, hogy kinek jár és ki igényelheti. Arra kérek minden kedves Lakost, hogy csak
azok nyújtsák be és azok jelentkezzenek az igénylés kapcsán, akik ezekben a
jogosultság feltételeiben érintettek. Tehát a 2285 q szén mennyiségének erejéig
tudunk szenet kiosztani annak a személynek aki az aktív korúak ellátásában részesül,
aktív korúak ellátásában részesül, vagy időkorúak járadékában részesül, továbbá
lakásfenntartási támogatásban részesül, illetve azok akik halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelnek, egyedül élő 60 év feletti és havi nettó jövedelme nem
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haladja meg a 80 000 Ft-ot, vagy egyedül élő és nyugellátásból vagy egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátásból él, melynek összege nem haladja meg a havi nettó
80 000 Ft-ot. Előnyben kell részesítenünk a gyermeket nevelő és az egyedül élő
kérelmezőket. Fontos azt elmondani, hogy a bizottsági ülésen arról született a
képviselők között megállapodás, hogy a támogatás mértékeként jogosultanként 2 q
szén fog kiosztásra kerülni, ez maximum 2,5 q lehet. Tényleg a jogosultak körétől függ,
a számolás és a listák egyeztetése már megy. Az előbb felsorolt jogosultságok listája az
önkormányzat kezében van, ezeknek a feldolgozása folyik jelenleg nagy erőkkel az
önkormányzatnál. Azt szeretném megjegyezni, hogy egy háztartásból csak egy személy
részére állapítható meg szociális szénre való jogosultság. Kitétel, hogy nem jogosult
erre a támogatásra, aki erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos, illetve szénnel egyáltalán
nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen, amit szénnel nem lehet fűteni, annak
az ingatlannak a tulajdonosa ne adja be, illetve üresen álló nem lakott ingatlanra ne
adják be a támogatási kérelmet, mert el fogjuk utasítani. A támogatás igénylésének
menete rögzítve van a rendeletünkben, nagyon fontos, hogy a támogatás
megállapítása iránti eljárás kérelemmel indul, kérelmet kell benyújtani. A kérelem
dokumentációja a tavalyitól egyszerűbb lett, a kérelem benyújtásának határideje 2014.
december 5. napja. Arra kérek mindenkit, hogy aki a fenti jogosultságok közül magára
ismer, az 2014. december 5. napjáig adja be kérelmét és akkor a kérelem elbírálásra
kerül. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. A bizottság támogatta az
előterjesztést és arra kérem a Testületet, hogy támogassák az előterjesztést.
Szilágyi Sándor polgármester:
Egy-két lakos megnyilvánulása szerint soha nem szoktuk ezt jól kiosztani. Biztos, hogy
mindig lesz olyan lakos, aki elégedetlen lesz, hihetetlen sok időt kellett arra rááldozni.
A bizottsági ülésen megvitattuk, hogy ez a lehető legjobb elosztási mód legyen. Annak
ellenére, hogy ez a támogatás sajnos a felénél is kevesebb, mint amit tavaly kaptunk,
akkor is 11.128 ezer Ft és azt szeretném, mivel a kormány teherbíró képessége is ezt
tette lehetővé. Ezzel a kormányzati döntéssel a harmadik legtöbb segítséget kapta így
is Tiszacsege. Arra szeretném kérni a Tisztelt Tiszacsegei Lakosokat, akinek már nem fér
bele ebbe a jogosultságba is, hogy legalább akik kaptak azt tiszteljük és fogadjuk el,
hogy ez a bruttó 11.128 ezer Ft, nettó 8 millió Ft is egy nagyon komoly összeg. Arra
kérek mindenkit, hogy erről kellő felelősséggel beszéljünk és kritizáljuk egymást. A
szénosztásra Végh Sándor tüzépesnél fog sor kerülni, jelen pillanatban a szénnek már
70%-a már le is van szállítva, a mai döntést várjuk és hamarosan fel fogjuk gyorsítani.
Az egész kiosztással kapcsolatban az önkormányzat részéről Oláh Lajos Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet megbízott vezetőjét bízom meg azzal, hogy az
egészet felügyelje, vagy felügyeltesse és arra kérlek Lajos, hogy jelölj ki egy olyan
személyt, amit Anikó átad neked, hogy az megfelelően dokumentálva legyen, hogy
átvették a szenet. A faosztásnál is tisztességesen és hibamentesen sikerült kiosztani,
arra kérlek, hogy kellő felügyelet mellett ez is így történjen.
Aki egyetért a szociális célú széntámogatásról szóló rendelet-tervezettel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

34 / 79

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

_________________________________________________________________________________________________________________

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege
Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
–
szociális célú
széntámogatásról szóló rendelet-tervezetet – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
18/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú széntámogatásról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja a szociális célú széntámogatásra való jogosultság feltételeinek és az
igénylés részletes szabályainak a meghatározása.
2. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint - Tiszacsege város közigazgatási
területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen él, valamint az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt rendelkezések az
irányadóak.
2. A jogosultság feltételei
4. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere — az elnyert támogatásból
vásárolt 2285 mázsa szén mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig — szociális célú
szénre való jogosultságot állapít meg határozattal annak a személynek, aki
a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b) időkorúak járadékában részesül, vagy
c) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
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d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
e) egyedül élő 60 év feletti és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 80 000 Ft-ot, vagy
f) egyedül élő és nyugellátásból vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból él,
melynek összege nem haladja meg a havi nettó 80 000 Ft-ot.
(2) Amennyiben keret nem elegendő valamennyi, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek
megfelelő kérelmező támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő és az
egyedül élő kérelmezőket.
(3) A támogatás mértéke jogosultanként legfeljebb 2,5 mázsa szén lehet.
(4) A szociális szénre való jogosultság egy háztartásból csak egy személy részére állapítható
meg.
(5) Amennyiben egy háztartásból több személy is nyújt be kérelmet, az elsőként kérelmet
benyújtó személy részesíthető támogatásban, a többi kérelmet el kell utasítani.
5. § (1) Nem jogosult szociális célú széntámogatásra – függetlenül a 4. § - ban
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, aki
a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b) szénnel egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem igényelhető.
6. § (1) A támogatás forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 1.
melléklete szerint az önkormányzat számára megállapított, 7.999.999,- Ft. összegű kiegészítő
támogatás.
(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a
4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és a 7. § (2) bekezdésben meghatározott
határidőre érkeztek -, el kell utasítani.
3. A támogatás igénylésének menete
7.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyet az e rendelet 1.
melléklete szerinti formanyomtatványnak a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalba történő
benyújtásával lehet megindítani.
(2) A kérelem benyújtásának határideje: 2014. december 5. napja. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb
2014. december 15. napjáig dönt.

36 / 79

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

_________________________________________________________________________________________________________________

4. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
9. § Hatályát veszti a szociális tűzifa-támogatásról szóló 23/2013. (XI. 25.) önkormányzati
rendelet.
Tiszacsege, 2014. november 28.

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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1. melléklet a 18/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
szociális célú szénre való jogosultság megállapítására
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
1.1. Neve:....................................................................................................................................................
1.2. Születési neve: .....................................................................................................................................
1.3. Anyja neve: ..........................................................................................................................................
1.4. Születési helye ideje: ...........................................................................................................................
1.5. Lakóhelye:............................................................................................................................................
1.6. Tartózkodási helye:..............................................................................................................................
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.................................................................................................
1.8. Elérhetősége (nem kötelező megadni): ..............................................................................................
2. A háztartás adatai:
2.1. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:………………………… fő, ebből gyerekek
száma:…………… fő
3. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: (Kérjük X-szel megjelölni, mire tekintettel kéri a
támogatást)
A szociális szénre való jogosultság megállapítását arra tekintettel kérem, hogy
 aktív korúak ellátásában részesülök,
 időkorúak járadékában részesülök,
 lakásfenntartási támogatásban részesülök,
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek,
 egyedül élő 60 év feletti személy vagyok és havi nettó jövedelmem nem haladja meg a 80 000
Ft-ot, mivel a havi nettó jövedelmem ………………………………………………………….. Ft.*
 egyedül élő és nyugellátásból vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból élek,
melynek összege nem haladja meg a havi nettó 80 000 Ft-ot, mivel a havi nettó jövedelmem
……………………………………………………….. Ft.**
* és ** esetekben jövedelemigazolást mellékelni kötelező
4. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak megfelelnek, továbbá
- életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek,
- nem vagyok erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel nem végeztem
fakitermelést,
- szénnel fűthető ingatlanban lakok.
Tiszacsege, 2014. ……………………………………..
.............................................................
kérelmező aláírása
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7.

Napirendi pont:
Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Részletes beszámolót készített Langó Józsefné pénzügyi irodavezető Asszony, jelen
pillanatban engedéllyel van távol. Arra kérem a Képviselő Társaimat, hogy a
beszámolóval kapcsolatos hozzászólásaikat tegyék meg. Felkérem Tóth Imrét a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy van-e kiegészítése, illetve a bizottság
véleményét ismertetni szíveskedjen.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Különösebb vita bizottsági ülésen nem alakult ki, ezek az adatok tényeknek
megfelelőek, mint bizottság javasolja elfogadását.
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a
bizottság javaslatát ismertesse.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést az I-III. negyedéves gazdálkodásról.
Mérlegszerűen és részletesen kerültek elénk Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezet, a Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde, Dr. Papp József Városi Könyvtár és
Művelődési Otthon, Tiszacsege Polgármesteri Hivatala, illetve az önkormányzat
pénzügyi gazdálkodása a szeptemberi állapotoknak megfelelően. Azt találtuk, hogy
egyensúlyban vannak a kiadások és a bevételek forgalma. A bizottság teljes létszáma
elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérem a Képviselő-testületet is, hogy fogadja el
az előterjesztést.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. I-III.
negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014.I-III. negyedévi
gazdálkodása takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt, azonban
a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a
többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb
beszedésére;
b) az elkövetkezendő időszakban is takarékos gazdálkodást kell folytatni.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót – 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
221/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. I-III.
negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2014.I-III. negyedévi
gazdálkodása takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt, azonban
a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a
többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb
beszedésére;
b) az elkövetkezendő időszakban is takarékos gazdálkodást kell folytatni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Dr. Kertész Marianna jegyző
Intézményvezetők
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8.

Napirendi pont:
A Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
javaslatát ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
A bizottság megtárgyalta, egy alapos, mindenre kiterjedő együttműködési szerződésről
beszélhetünk, itt nevesítve vannak a kapcsolattartók, a feladatok, különböző
támogatások formái. Bizottságunk elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szilágyi Sándor polgármester:
A Pénzügyi Bizottság elnökét kérném, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, tájékoztatásul mondanám el, hogy a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezik arról, hogy a helyi
önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak székhelyén
biztosítani kell az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá
gondoskodnia kell a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, ezt a
nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzat között egy megállapodásban rögzítjük.
Ennek a megállapodásnak a felülvizsgálata megtörtént, az újonnan megválasztott
testületek megkötik ezt a megállapodást. A bizottságunk elfogadásra javasolja.
Simon Albert alpolgármester:
A teljesebb tájékoztatás végett annyit szeretnék elmondani a lakosság számára, hogy a
nemzetiségi önkormányzat elnöke Lakatos Géza lett, illetve a nemzetiségi
önkormányzat elnök-helyettese Vadász Zsolt Flórián.
Szilágyi Sándor polgármester:
Úgy gondolom, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjaival egy jó együttműködést
fogunk kialakítani, én arra törekszem. Én bízom benne, hogy ez sikerülni is fog. Már a
bizottsági ülésen is megtárgyaltuk, hogy még anyagi segítséget is nyújtunk a
megindulásukhoz, ha nem is túl nagy összegről van szó, de az önkormányzatunk
bizalmát, illetve segítségét máris élvezhetik.
Ismertetem a határozati javaslatot:
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„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött – a
99/2012. (V. 30.) KT. számú határozattal jóváhagyott, a 12/2013.(I.30.) KT. számú
határozattal és a 3/2014. (I. 29.) KT. számú határozattal felülvizsgált – megállapodást
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében
rögzítettekre tekintettel felülvizsgálta, és azt a melléklet szerinti tartalommal hagyja
jóvá.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselőtestület nevében aláírja.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
222/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött – a
99/2012. (V. 30.) KT. számú határozattal jóváhagyott, a 12/2013.(I.30.) KT. számú
határozattal és a 3/2014. (I. 29.) KT. számú határozattal felülvizsgált – megállapodást a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében
rögzítettekre tekintettel felülvizsgálta, és azt a melléklet szerinti tartalommal hagyja
jóvá.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselőtestület nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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melléklet a 222/2014.(XI. 27.) KT. számú határozathoz:
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
másrészről

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint helyi nemzetiségi önkormányzata

között az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény (a továbbiakban:Áht.) 27.
§ (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
alapján.
Megállapodó felek előzetesen rögzítik és nyugtázzák, hogy az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése értelmében:
„27. § (2) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat
önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi
önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló
törvény szerinti megállapodásban rendezik.”
1.

A megállapodás szabályai az alábbi jogszabályi keretek között alakíthatók ki:
- Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Áhsz.),
- valamint az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események
kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet.

2.

Jelen megállapodás hatálya kiterjed
- a
Nemzetiségi
Önkormányzat
költségvetésének
előkészítésével
és
megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokra,
- a Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőkre és
együttműködési kötelezettségekre, a felelősök konkrét kijelölésével,
- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi
Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, a szakmai
teljesítésigazolási feladatokra, továbbá a felelősök konkrét kijelölésére,
- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott szabályaira, különösen az összeférhetetlenségi,
nyilvántartási kötelezettségekre,
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-

a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási
és dokumentációs részletszabályaira, valamint az ezeket végző személyek
kijelölésének rendjére, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos
előírásokra, feltételekre.

3.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése és megalkotás, valamint
a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése:

3.1

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a
tárgyévet megelőző év október 15. napjáig – mindazokat a rendelkezésre álló
dokumentumokat, adatokat és információkat, amelyek alapján a Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig
írásban dönt a Nemzetiségi Önkormányzat jövő évi költségvetése tervezésének főbb
pontjairól, az ellátni tervezett feladatokról, a feladat ellátás módjáról, valamint a
feladat ellátás időtartamáról.

3.2

A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi költségvetési koncepciójának, és
költségvetésének, a képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a Polgármesteri
Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata.

3.3

A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője a
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a tárgyév január 15. napjáig –
mindazokat a rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat és információkat,
amelyek a tárgyévi költségvetés elkészítéséhez, döntések meghozatalához
szükségesek.

3.4

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyév január 31. napjáig
részletesen megvizsgálja és elfogadja a nemzetiségi önkormányzat tárgyévi
költségvetését, határozatban dönt a tárgyévi költségvetési törvény szerint a
rendelkezésre bocsátott forrásokról, és az általa tervezett feladatok forrásigényéről.

3.5

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a tárgyévi költségvetéséről
hozott határozata egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetésének
minősül.

3.6

A költségvetésnek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé
történő továbbításáról, felterjesztéséről a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi elemi
költségvetése tervezetének elkészítése és címzettek részére történő megküldése a
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének
feladata.
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3.7

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését érintő előirányzat módosítására, amennyiben az előirányzat tervezett módosítása nem ütközik az Áht., az Ávr., az Áhsz.,
rendelkezéseibe – kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyévi
költségvetését érintő külön döntésével (határozatával) kerülhet sor.

3.8

A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája
gondoskodik az előirányzat módosítások szabályszerűségének felülvizsgálatáról,
nyilvántartásba történő felvezetéséről.

4.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak felhasználása

4.1

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Nemzetiségi
Önkormányzat összes, a tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – önállóan dönt
és maga gondoskodik a számára jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználásáról.

4.2

A Nemzetiségi Önkormányzat - figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat összes, a
tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – gondoskodik a számára jóváhagyott
dologi (működési) kiadási előirányzatok felhasználásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat
kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha a Nemzetiségi Önkormányzat nem képes,
illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi dologi (működési) kiadásokat.

4.3

A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája ellátja az
alábbi feladatokat:
- költségvetés tervezése,
- pénzkezelés,
- ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok,
- számviteli feladatok,
- analitikus nyilvántartás, szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó analitikus
nyilvántartás,
- információáramlás és információszolgáltatás,
- beszámolás,
- vagyonkezelés,
- könyvvizsgálat, belső ellenőrzés.

5.

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi
Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatok

5.1

Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20. § (1) bekezdése
alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési
kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásról
szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2. § (1) bek. o) pont]
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi
Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. [Ávr. 52. § (7) bek.]
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a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos
Géza a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
b) távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Vadász Zsolt
Flórián a nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat.
5.2

Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban
lehet. [Áht. 37. § (1) bek.].
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal
állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. [Ávr. 55. § (2) bek. g) pont]
Pénzügyi ellenjegyzési feladatokat Langó Józsefné a Polgármesteri Hivatal
Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője látja el.

5.3

A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie
arról, hogy
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a
megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

5.4

Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében előírtaknak, a
pénzügy ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. [Ávr. 54.
§ (3) bek.]

5.5

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. [Ávr. 55. § (1) bek.]

5.6

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú
iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
[Ávr. 55. § (3) bek.]

5.7

A kötelezettségvállalás utalványozására a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori
költségvetésében szereplő előirányzatok erejéig
a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos Géza
a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
b) távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Vadász Zsolt
Flórián a nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek
utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59. § (4) bekezdésére figyelemmel
szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a belső szabályzatában előírta a teljesítés
igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.

5.8
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5.9

Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet.
A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni
a) az „utalvány” szót,
b) a költségvetési évet,
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,
f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,
h) a megállapodás 5.11 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59. § (3) bek.]
Az utalvány lap biztosítása a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek az előállítása a
CORSO programban történik.

5.10 Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az
Áhsz. és az Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.
[Ávr. 58. § (1) bek.]
5.11 Ha az érvényesítő az 5.9 pontban megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg,
ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. [Ávr. 58. § (2) bek.]
Az érvényesítés az 5.8 pontban megjelölt okmány utalványozása előtt történik.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.
5.12 A Nemzetiségi Önkormányzat érvényesítéssel összefüggő feladatait a Polgármesteri
Hivatal útján látja el. Érvényesítést a jegyző által, ezen feladattal megbízott pénzügyiszámviteli szakképesítésű dolgozója végzi. Az érvényesítési feladat ellátására kijelölt
köztisztviselő Lévainé Borsos Mónika.
5.13 Teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában
foglaló kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.[Ávr. 57. § (1)
bek.]
A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.[Ávr. 57. § (3) bek.]
A teljesítés igazolására jogosult személyeket - az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a
kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - a
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. [Ávr. 57. § (4) bek.]
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5.14 A teljesítés igazolás ellátására kijelölt köztisztviselő Remenyik Sándorné, a
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda dolgozója.
5.15 A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a
teljesítést igazoló személlyel. [60. § (1) bek.]
5.16 Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a
Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.[60. § (2)
bek.]
5.17 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája a
Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében naprakész nyilvántartást vezet a
kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre,
utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról.
6.

A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, a pénzkezeléssel
kapcsolatok feladatok ellátása, a felelősök konkrét kijelölése

6.1

A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját saját választása alapján egy
belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti. [Áht. 84. § (1) bek.]

6.2

A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A
szükséges dokumentumok elkészítése és címzettek részére történő megküldése a
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének
feladata.

6.2

A számlavezető által a Nemzetiségi Önkormányzat részére megküldött pénzforgalmi
számla kivonatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – átadó füzetben történő
rögzítést követően – köteles a Polgármesteri Hivatal érvényesítési feladattal megbízott
dolgozója részére átadni.

6.3

A Nemzetiségi Önkormányzat önálló házipénztárral rendelkezik, melynek vezetése a
Polgármesteri Hivatal pénztárában történik elkülönített módon. Az elkülönített
házipénztár pénzszükséglete a fizetési számláról felvett készpénz útján biztosítható.

6.4

A bankszámláról készpénz felvételére a Polgármesteri Hivatal pénztárosa jogosult,
ennek keretében
– felméri a pénzszükségletet,
– az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételhez szükséges
készpénzfelvételi utalványt,
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gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány – arra jogosultak által történő –
aláíratásáról.
A készpénzfelvételi utalvány őrzéséről és nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal
pénztárosa gondoskodik.
–

6.5

Elszámolásra igényelt pénzeszköz (vásárlási előleg) felvételekor a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke igényét írásban a felhasználás előtt 3 nappal korábban jelzi - a
pénzkezelési szabályzatban előírt nyomtatványt, valamint az anyag- áru igény
nyomtatványt kitöltve - a Polgármesteri Hivatal felé. A Polgármesteri Hivatal
érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselője jogosult a készpénz felvételi igény
átvételére.
A felvett összeggel 10 napon belül az előleget felvett személy köteles elszámolni. A
felvett előleg elszámolása rovatelszámolási íven történik. A rovatelszámolási ívet 2
példányban kell kitölteni és csatolni kell hozzá az elszámolni kívánt számlákat. A
pénzügyi irodánál az érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselő jogosult az
elszámolás átvételére, mely során ellenőrzi a számlákat és az átvétel tényét rögzítik a
rovatelszámolási íven.

7.

A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök
konkrét kijelölése

7.1

A kincstár által vezetett nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban történő
adatmódosításról a Nemzetiségi Önkormányzata elnöke a Polgármesteri Hivatal útján
gondoskodik. Adatmódosításra irányuló kérelmet az adatokban történt változást
követően kell benyújtani a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságára.
Az adatmódosítási kérelem és a csatolandó dokumentumok előkészítése a
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének
feladata.
A Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik. Az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése alapján az Nemzetiségi Önkormányzat
adókötelezettségét érintő változás bejelentéséről a Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
A változás bejelentés előkészítése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és
Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata.

7.2

8. Számviteli feladatok elvégzése, főkönyvi könyvelés
8.1

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, számvitelének végreható szerve a
Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és
Településfejlesztési Irodája a költségvetési szervek gazdálkodásra vonatkozó központi
jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni, a Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat felhasználása és könyvvezetési kötelezettség ellátása során.
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8.2

8.3

8.4

9.
9.1
9.2
9.3

9.4

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési és pénzügyi kettős könyvelése a
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodájának a
feladata, mely feladat a CORSO integrált költségvetési rendszer alkalmazásával
történik.
A Nemzetiségi Önkormányzat az átutaláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatait a
Polgármesteri Hivatal részére – átadó füzetben történő rögzítést követően – a
szükséges mellékletekkel haladéktalanul megküldi. A készpénzes számláit az ellátmány
elszámolásakor köteles megküldeni.
A főkönyvi adatszolgáltatást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és
Településfejlesztési Irodája biztosítja:
jogszabályi előírások szerint külső szerveknek,
igény szerint a felügyeleti szerv felé,
folyamatosan, a nemzetiségi önkormányzat felé.
A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolási kötelezettségének teljesítése, a
beszámoló jóváhagyása:
A Polgármesteri Hivatal teljeskörűen, határidőre elkészíti a Nemzetiségi
Önkormányzatra vonatkozó beszámolót, valamennyi a külön pénzügyi jogszabályokban
meghatározott mellékleteivel együtt.
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi beszámolójának teljeskörűségéért és tartalma
helyességéért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési
Iroda vezetőjének a felelős.
Az elemi költségvetési beszámoló készítését a Polgármesteri Hivatal Költségvetési,
Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi, az előirányzatok felhasználására és
gazdálkodására vonatkozó elemi költségvetési beszámolási kötelezettségének a
számvitelről szóló 2000. C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.
(I.11.) Korm. rendeletben foglalt módon és határidőre eleget tesz.
A negyedéves mérlegjelentés, negyedéves pénzforgalmi jelentés és az elemi
költségvetési beszámoló elkészítését a főkönyvi könyvelés adatai alapján a
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi és
elektronikus úton továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
részére.

10.

Belső ellenőrzés
Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése a települési
önkormányzat gazdálkodását ellenőrző Balmazújváros Kistérségi Többcélú Társulás
által megbízott belső ellenőrök által történik.

11.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésének feltételei

11.1 2013. január 1-től a Njtv. 80. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Önkormányzat a
Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási
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feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati működés feltételei
és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
11.1.1 A Helyi Önkormányzat a Tiszacsege, Petőfi u. 3 szám alatti ingatlant a
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja havonta igény szerint, de
legalább tizenhat órában azzal a feltétellel, hogy a választások alkalmával a
helyi választási iroda vezetője - kizárólag a szükséges mértékben korlátozhatja az ingatlan használatát. E korlátozás idejére másik ingatlant kell
biztosítani a Nemzetiségi Önkormányzat számára a zavartalan működéshez.
11.1.2 A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi feltételeket a
Helyi Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja a Polgármesteri Hivatal
útján:
A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (testületi, tisztségviselői,
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek
biztosítása
-

a képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagainak előkészítése
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése,
postázása), a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek
előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok, a jegyzőkönyvek
vezetése és elkészítése, valamint megküldése a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal részére a Polgármesteri Hivatal – jegyző által kijelölt –
ügyintézőjének Zsólyominé Gyenes Anikónak a feladata.

-

Az ügyiratkezelési feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal – jegyző
által kijelölt — ügyintézőjének Tóth Andreának a feladata.

-

Egyéb adminisztrációs és pályázatírási munka elvégzésére esetileg jelöli
ki az ügyintézőt a jegyző.

-

A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges technikai
feltételek (számítógép, internet hozzáférés, fénymásoló, fax),
amennyiben azok nem állnak rendelkezésre a Petőfi u. 3 szám alatti
ingatlanban, úgy a Polgármesteri Hivatalban található eszközök
ingyenes használatával biztosítottak.

11.1.3 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási
feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és
Településfejlesztési Iroda feladata.
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11.1.4 A Helyi Önkormányzat viseli a fentiekben meghatározott feladatellátáshoz
kapcsolódó költségeket, a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata
költségeinek kivételével.
12.

A Njtv. 80.§ (4) bekezdése alapján a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési
előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és
képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi,
amennyiben törvénysértést észlel.

13.

Záró rendelkezések
Jelen megállapodás 2014. november 28-án lép hatályba.

Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/2014.(XI. 27.)
KT. számú határozatával, valamint Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 11/2014.(XI. 25.) TRNÖ. számú határozatával jóváhagyta.
Tiszacsege, 2014. november 28.
.................................................................
Szilágyi Sándor
Tiszacsege Város Önkormányzatának
polgármestere

..........................................................
Lakatos Géza
Tiszacsege Roma Nemzetiségi
Önkormányzata elnöke
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9.

Napirendi pont:
Javaslat az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 130/2014.(VI. 25.) KT. számú
határozat módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertetni szíveskedjen.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Nyári és téli időszakban szokott lenni a szabadságolások miatt igazgatási szünet. A
nyári már megtörtént. A téli igazgatási szünet 2014. december 15-től 2015. január 5-ig
fog tartani. Nyilván ügyelet ellátás lesz a hivatalban, viszont a dolgozók zöme az éves
szabadságát fogja tölteni. A bizottságunk egyetért az időponttal, támogatja a
javaslatot.
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. GAdóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
Tisztelt Képviselő Társaim, Tisztelt Megjelentek! A bizottságunk megtárgyalta az
előterjesztést, és egyhangúlag támogatjuk, elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
A lakosok tájékoztatására annyit szeretnék elmondani, hogy sajnos nagyon sok
szabadság nem lett idáig kiadva. Dr. Kertész Marianna jegyző asszony külön kért
engem, hogy a szabadások kiadását ő elfogja rendelni, amit sajnos az elmúlt években
nem tudtunk végrehajtani, a Jegyző Asszony egyértelműen ragaszkodik hozzá, hogy a
szabadságot minden dolgozónak ki kell adni és a hivatal dolgozói esetében ő intézkedni
fog és biztosítani fogja, hogy a kolléganők a szabadságukat kitudják venni.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2014.(VI. .) KT. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja
Az igazgatási szünet alatt a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást az alábbi időszakokban
ügyelet útján kell biztosítani:
b) télen 2014. december 15-től 2015. január 4-ig.”

Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az igazgatási szünet
elrendeléséről szóló 130/2014.(VI. 25.) KT. számú határozat módosítását – 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
223/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2014.(VI. 25.) KT.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja
Az igazgatási szünet alatt a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást az alábbi
időszakokban ügyelet útján kell biztosítani:
b) télen 2014. december 15-től 2015. január 4-ig.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
10.

Napirendi pont:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Erre azért van szükség, mert a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV) szolnoki
székhellyel működik, a Tiszacsege Város Önkormányzatának szennyvíz-, ivóvíz
működtetésére jelen pillanatban a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt-je
van megbízva, ahol nagyon komoly hiány keletkezett, illetve az új jogi
szabályozásoknak nagyon nehezen tud eleget tenni. A Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Zrtnél lévő kb. 50 önkormányzat polgármesterei a héten tartottak egy ülést, ahol sajnos a
vezérigazgatót leváltottuk, új vezérigazgatót jelöltünk ki és a jelenlévő
polgármestereknek a 70%-a a Tiszamenti Regionális Vízművekhez fog csatlakozni,
melyhez szándéknyilatkozatot adtunk ki. A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt az állami
tulajdonban van. Azért előnyösebb, mert jelen pillanatban is több mint 7 milliárd
forintot kapott a TRV, mint állami tulajdonú Zrt, és így a működését az állam sokkal
jobban támogatja. Magyarországon 8-10 olyan üzemeltető lesz, aki ezeknek a nagyon
szigorú feltételeknek megfelel, ezért Újszentmargita, Tiszacsege, Egyek, Balmazújváros
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úgy döntött, hogy ide csatlakozunk, Hortobágy már jelenleg is a TRV-vel működtetni a
szennyvíz és ivóvíz hálózatát. Alapvetően az állami fenntartású üzemeltetéshez fogunk
mi is javaslatot tenni. A Vezérigazgató ígéretet tett arra, hogy a jelenlegi dolgozókat
ugyan így átveszi, ráadásul a plusz juttatásokat is megfogják kapni. Tudomásuk van
róla, hogy a tiszacsegei dolgozók, akik a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű
Zrt-nél dolgoznak, de Tiszacsegén teljesítenek szolgálatot, felelősségteljes munkát
végeznek, a jelentkező problémát a legjobb tudásuk szerint igyekeznek elhárítani.
Személyesen én is, mint Tiszacsege Város polgármestere több alkalommal kimentem,
mert abban a pillanatban, ha bármiféle rendellenességről tudomásuk van, azonnal
jelzik irányomba és ha Tiszacsegén tartózkodok, a lehető legrövidebb időn belül
meglátogatom őket és mindig felelősségteljes munkát végeztek. Felkérem a
Képviselőket, Alpolgármestereket, hogy van-e hozzászólásuk?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Egyetértek, elfogadásra javaslom.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Szintén elfogadásra javasolja a bizottság.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban 4 határozati javaslat van előttünk. A Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. ajánlatát bizottságunk megtárgyalta és a víziközmű elemek
üzemeltetése tárgyában szerződést kíván kötni, ezeket feltételekhez köti a törvény.
Szükséges első feltételként a jelenleg hatályos szerződés jogszerű megszüntetése, ezt
közös megegyezéssel szeretnénk megtenni. Szükséges alapfeltétel, hogy a bérleti
üzemeltetési szerződés az új szolgáltatóval kizárólag akkor köthető, amelyben a
szerződő önkormányzat tulajdonosi résszel rendelkezik a viziközműben. Erre a TRV Zrt
javaslatára egy 10 ezer Ft névértékű részvény tulajdonjogát szeretnénk megvásárolni
7.200 Ft értékben, erre az Állami Vagyonkezelő lehetőséget biztosít. Ez lenne a
második határozatunk. Ismertetni fogom a határozatokat egyesével. Illetve
üzemeltetési szerződés az ellátásért felelős önkormányzat által készített
vagyonértékelés birtokában köthető, amely a megkötendő üzemeltetési szerződés
mellékletét fogja képezni. Tehát mindenképpen kell egy vagyonértékelést
készíttetnünk. Ismertetem a négy határozati javaslatot. Első határozati javaslat:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2012. február
21. napján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Tiszacsege Város
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött
szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A szerződés megszűnése TRV
Zrt.-vel kötött szerződés hatályba lépésének napja.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a
szerződés aláírására.”
A bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Tóth Imre kiment az ülésről.

Jelen van: 6 fő
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Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
A második határozati javaslat:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően
hozzájárul a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft
névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő
megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében
foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Tiszacsege
Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérletiüzemeltetési szerződés.”
Ezt a határozatunkat is egyöntetűen elfogadtuk és a Képviselő-testület felé elfogadásra
javasoljuk.
Harmadik határozati javaslat:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a vagyonértékelés elvégzésével
kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás teljesítése során a
Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye.”
A felhatalmazást egyöntetűen támogatjuk.
Negyedik határozati javaslat a bérleti üzemeltetési szerződés megkötéséről szól:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az
Önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező
vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek) működtetése (üzemeltetése,
fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének
szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő határozott
időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út
5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű
szolgáltatóval.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközműszolgáltatóval történő egyeztetésére, valamint a szerződés megkötésére.
A negyedik határozati javaslatot is elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület részére.
Szilágyi Sándor polgármester:
A tárgyalásban az újszentmargitai Polgármester Úr és az egyeki Polgármester Úr is
segítségemre volt, ők már ezeket a tárgyalásokat hamarabb lefolytatták, majd amikor
közösen részt vettünk ezen a tárgyaláson mind a két polgármesternek szeretném
megköszönni a pozitív hozzáállásukat. Ezek a szerződések, ezek a határozati javaslatok
Tiszacsege Város javát szolgálják. Ezért is kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
mind a négy határozati javaslatot fogadja el.
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Tóth Imre visszaérkezett az ülésre

Jelen van: 7 fő

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2012. február
21. napján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Tiszacsege Város
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött
szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A szerződés megszűnése TRV
Zrt.-vel kötött szerződés hatályba lépésének napja.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a
szerződés aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt.-vel, Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek
üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetését – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
224/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, Tiszacsege Város Önkormányzat
tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésére
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2012. február 21.
napján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Tiszacsege Város Önkormányzat
tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös
megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A szerződés megszűnése TRV Zrt.-vel kötött
szerződés hatályba lépésének napja.
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a szerződés
aláírására.
Határidő: esedékességkor
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően
hozzájárul a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft
névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő
megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében
foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Tiszacsege
Város Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérletiüzemeltetési szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlását – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
225/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011.évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően
hozzájárul a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft
névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő
megvásárlásához az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Tiszacsege Város
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérletiüzemeltetési szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a vagyonértékelés elvégzésével
kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás teljesítése során a
Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Önkormányzat tulajdonában
lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatását – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
226/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon
vagyonértékelésének lefolytatása tárgyában
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a vagyonértékelés elvégzésével
kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.-vel megbízási szerződést kössön, továbbá a Megbízás teljesítése során a
Megbízott részére a szükséges jóváhagyásokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az
Önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező
vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek) működtetése (üzemeltetése,
fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének
szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő határozott
időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út
5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű
szolgáltatóval.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközműszolgáltatóval történő egyeztetésére, valamint a szerződés megkötésére.
Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott működési
engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napja.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat
törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában történő
bérleti-üzemeltetési szerződés megkötését – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
227/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése
tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az
Önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező
vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek) működtetése (üzemeltetése,
fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének
szabályozása érdekében bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő határozott
időtartamra a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út
5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű
szolgáltatóval.
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközműszolgáltatóval történő egyeztetésére, valamint a szerződés megkötésére.
Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott működési
engedély jogerőre emelkedését követő hónap első napja.
Határidő: esedékességkor
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
11.

Napirendi pont:
Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi folyószámlahitel felvétele
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Az elmúlt évben is 35 millió Ft folyószámlahitel-keretet kértünk, illetve 50 millió Ft-ot.
A 35 millió Ft-ot addig míg ki nem használjuk, hogy addig ne kelljen az 50 millió Ft-ra is
kamatot fizetni. De éves szinten a folyószámlahitelünk az 50 millió Ft-ot éri el ebben az
évben is, amit decemberben vissza kell fizetnünk. Ez jelen pillanatban is
rendelkezésünkre áll, vissza tudjuk fizetni. Más hitelünk jelen pillanatban nincs. Tehát
Tiszacsege Város gazdálkodása stabil. A választáskor egy-két olyan hírek terjedtek el,
hogy több az adósság, mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy azok az adatok,
amelyeket folyamatosan az előző képviselő társaimmal is ismertettünk a lakosokkal, az
mind helytálló, tehát jelen pillanatban is csak folyószámlahitelünk van. 2015 évre amit
a 2014 éves gyakorlat bizonyított ugyan úgy 50 millió Ft-os folyószámlahitel-keretet
szeretnénk megigényelni. Kérdezem a két alpolgármestert, hogy van-e erre külön
javaslatuk.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Bizottsági ülésen megtárgyaltuk és javasolom a hitelkeret igénybevételét.
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
javaslatát ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat kösse meg a hitelszerződést. A lakosság
tájékoztatása érdekében mondanám el, hogy erre azért van szükség, mert a bevételek
és a kiadások nincsenek mindig szinkronban. Tudjuk nagyon jól, hogy márciusban és
szeptemberben van nagyobb bevétele az önkormányzatnak, amikor az adók befolynak,
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és a közte lévő időben felmerülhet olyan költség, amihez pénzre van szükség és ebből a
hitelből ezeket tudjuk finanszírozni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Így van, illetve az állami támogatások lehívásai nem január elsejével történnek, hanem
folyamatosan kapjuk, ezeknek a kiküszöbölésére van az 50 millió Ft-os keret, meg a
működésünkre, olyan irányban, addig amíg ezeket az államtól ezeket nem kapjuk meg,
addig használjuk ezt a pénzt. Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, egyhangúlag elfogadta és a
következő határozati javaslatot a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP
Bank Nyrt-vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 50.000.000 forint keretösszegre
2015. december 20-i lejárattal.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét
és a kamatait beépíti a 2015. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt
az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.”
Szilágyi Sándor polgármester:
Ebből egyértelműen kitűnik az, hogy jelzálog biztosítékot nem kért az OTP, tehát
semmire nincs jelzálog rátéve, hanem a befolyt adóbevételekből biztosítottnak látta,
illetve azt a felelősség teljes gazdálkodást, amit az elmúlt három évben a képviselőtestületünk biztosított. Az OTP Debreceni Kirendeltség vezetője többször megjegyezte,
hogy nagyon felelősségteljes gazdálkodást folytat az önkormányzatunk, ezért nem is
kért külön jelzálog biztosítékot.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP
Bank Nyrt-vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 50.000.000 forint keretösszegre
2015. december 20-i lejárattal.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét
és a kamatait beépíti a 2015. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
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- gépjárműadó bevételeinek
az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt
az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2015. évi folyószámlahitel felvételét – 7 fő igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
228/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP
Bank Nyrt-vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 50.000.000 forint keretösszegre
2015. december 20-i lejárattal.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét
és a kamatait beépíti a 2015. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt
az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető
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12.

Napirendi pont:
Felmondásra irányuló nyilatkozat visszavonásának elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Dr. Vadász Györgyi doktornő 2014. június 30-án írásban tudomásomra hozta, hogy egy
komoly szakmai előrelépésre van lehetősége és ezt nem szeretné elveszíteni, ezért
június 30-án írásban bejelentette, hogy a felmondását szeretné elkezdeni, erre 6 hónap
ideje lett volna a Doktornőnek, de örömömre szolgál, hogy a Doktornő 2014.
októberében írásban ezt a lemondását visszamondta. Én külön köszönöm dr. Gadóczi
Istvánnak képviselő társamnak, Pénzügyi Bizottság Elnökének, az ügyelet vezetőjének,
hogy segített engem abban, hogy a doktornőnek a felmondásának visszavonását jó
légkörben és az ő javaslatára is elfogadtam, de én arra kérném a Tisztelt Képviselő
társaimat is, hogy osztozzunk abban az örömben, hogy továbbra is Tiszacsegén fog a
doktornő dolgozni. Szeretném a lakosokat tájékoztatni, hogy mivel dr. Szabó Éva
doktornő elmegy Tiszacsegéről, így a 2. háziorvosi körzet 2015. január 01-jétől vissza
fog szállni az önkormányzatra. Azt szeretném a tiszacsegei lakosoknak elmondani, hogy
a 2. számú háziorvosi körzetben a három orvos dr. Vadász Györgyi, dr. Gadóczi István
és dr. Jóna Angelika elfogja a betegeket látni. Már az elmúlt fél évben igazi fennakadás
a körzet ellátásában nem volt, itt szeretném megköszönni dr. Vadász Györgyinek, dr.
Gadóczi Istvánnak és dr. Jóna Angelikának, amiért felelősségteljesen ellátták a
munkájukat. Nagyon sajnálom, hogy több tiszacsegei lakos is olyan szinten bírált
engem is, Doktor Urat is, Doktornőt is, ami elfogadhatatlan. Nagyon örülök neki, hogy
ez a két háziorvos Tiszacsegén láthat el szolgálatot. Az, hogy dr. Gadóczi István
Tiszacsegén lakik, köszönet neki, mert amikor Doktornő nem tartózkodik Tiszacsegén
Doktor Úr nagyon sok esetben önzetlenül járt el és a betegek segítségére sietett. Arra
kérek minden tiszacsegei lakost, hogy adjuk meg nekik a tiszteletet és örüljünk, hogy a
két orvos továbbra is itt van. Magyarországon főleg a Keleti részen nagyon sok
háziorvosi körzet nincs ellátva, rengeteg orvoshiány van. A kiírt pályázatunkra egyetlen
egy családorvos nem jelentkezett. Arra kérek minden tiszacsegei lakost, hogy tartsuk
tiszteletben a két orvosunkat és örüljünk, hogy itt teljesítenek szolgálatot. Kérdezem az
Alpolgármestereket, a képviselőket, hogy van-e hozzászólásuk? Nincs, akkor felkérem
Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát
ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
A bizottság elfogadja a visszavonást, és örömmel konstatáljuk, hogy Tiszacsegén marad
a Doktornő.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Igenis szükség van az ő munkájukra. Átadom a szót dr. Gadóczi Istvánnak a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát ismertesse. Kérlek továbbá,
hogy ismertesd azt is, hogy vállaltátok a 2. számú háziorvosi körzet működtetését.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
A 2. számú tiszacsegei felnőtt háziorvosi praxis dr. Szabó Éva praxisával kapcsolatban
annyit szeretnék elmondani a lakosoknak, hogy felelősen gondolkodunk és a képviselő
társakkal is egyeztetve azt szeretnénk, ha a betegek a betegellátás során nem éreznénk
meg a váltást. Jelenleg is már helyettesítéssel oldjuk meg a 2. számú felnőtt háziorvosi
körzet ellátását. Most még a szerződő fél az Egészségbiztosítóval dr. Szabó Éva, 2015.
január 01-jétől az önkormányzatunk lesz, de január 01-jétől is zökkenőmentesen az
orvosok összefogásával minden nap megtartjuk a rendelést, és minden nap biztosítjuk
a készenlétet 16.00 óráig az ügyelet megkezdéséig, 16.00 órától reggel 08.00 ig orvosi
ügyelet, hétvégén 08.00-08.00-ig orvosi ügyelet van. Munkanapokon hétfőtől péntekig
mindig meghirdetett időpontban elérhető orvosokkal, váltott rendben megfogjuk
tartani a rendelést a dr. Szabó Éva körzetében is. Az orvosi pályázatot kiírtuk, azt
szeretnénk, ha kapnánk egy nagyon jó kollégát, egy háziorvos, aki ezt a körzetet tovább
viszi, aki be tud segíteni a helyi társult Egyek-Újszentmargita-Tiszacsege Társulásában
dolgozó ügyeletes orvosoknak, az ügyeleti éjszakai és ünnepi munkában. Jelenleg is azt
szorgalmazom, hogy folyamatosan hirdessünk. Reményeim szerint kapunk orvost
ennek a körzetnek az ellátására. A határozati javaslattal kapcsolatban Bizottságunk
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot javasoljuk a Képviselő-testület
felé elfogadásra: dr. Vadász Györgyi háziorvos felmondásra irányuló nyilatkozatának
visszavonását a bizottság egyhangúlag elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy döntéséről dr. Vadász Györgyi háziorvost értesítse.
Természetesen az eddigi fennálló szerződés marad érvényben a doktornővel, a
doktornő az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetben a feladatát a továbbiakban a
megszokott rendben elfogja látni. Bizottságunk a Testületnek elfogadásra javasolja a
határozatot.
Szilágyi Sándor polgármester:
Azt kérem a tiszacsegei lakosoktól, hogy becsüljük meg a két orvost és segítsük abban,
hogy nagyon sokáig itt teljesítsenek szolgálatot.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Vadász Györgyi háziorvos
felmondásra irányuló nyilatkozatának visszavonását elfogadja, a közös munka
folytatását támogatja, mivel úgy ítéli meg, hogy munkájára, szaktudására igény van.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről dr. Vadász Györgyi
háziorvost értesítse.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – dr. Vadász Györgyi háziorvos
felmondásra irányuló nyilatkozatának visszavonását – 7 fő igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
229/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Vadász Györgyi háziorvos
felmondásra irányuló nyilatkozatának visszavonását elfogadja, a közös munka
folytatását támogatja, mivel úgy ítéli meg, hogy munkájára, szaktudására igény van.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről dr. Vadász Györgyi
háziorvost értesítse.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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13.

Napirendi pont:
Vaskor Imre kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Vaskor Imre, mint buszvezető azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az ingatlana előtt
az önkormányzat, önkormányzati területen engedélyezze, hogy a helyközi buszjárattal,
a járatközi időben a járművel parkolhasson. Arra kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat,
mivel a bizottsági ülésen is megtárgyaltuk, támogassuk a kérését. Felkérem Tóth Imrét
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökért, hogy a bizottság véleményét ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Bizottságunk az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vaskor Imre 4066
Tiszacsege, Lehel utca 87. szám alatti lakos részére a közúti közlekedési szolgáltatáshoz
használt autóbusz az ingatlana előtti közút egy részén történő tárolásához a díj
ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
mint az érintett helyi közút kezelője 2016. december 31-éig terjedő időszakra a
hozzájárulását adja.”
Szilágyi Sándor polgármester:
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy váltóbusz esetén külön ezt a határozati javaslatot
nem fogjuk módosítani, de úgy is lehetne, hogy az ő általa vezetett busznak biztosítjuk,
annyi módosítást javaslok, hogy a forgalmi rendszámot ne írjuk bele a határozati
javaslatba.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
Bizottságunk megtárgyalta a határozati javaslatot, a határozatot a képviselőtestületnek elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vaskor Imre 4066
Tiszacsege, Lehel utca 87. szám alatti lakos részére a közúti közlekedési szolgáltatáshoz
használt autóbusz az ingatlana előtti közút egy részén történő tárolásához a díj
ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az
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autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
mint az érintett helyi közút kezelője 2016. december 31-éig terjedő időszakra a
hozzájárulását adja.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy jelen döntésről a
kérelem előterjesztőjét haladéktalanul értesítse.”
Aki az elhangzott kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Vaskor Imre kérelmét – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
230/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vaskor Imre 4066 Tiszacsege,
Lehel utca 87. szám alatti lakos részére a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt
autóbusz az ingatlana előtti közút egy részén történő tárolásához a díj ellenében
végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj
ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről,
továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, mint az érintett
helyi közút kezelője 2016. december 31-éig terjedő időszakra a hozzájárulását adja.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy jelen döntésről a
kérelem előterjesztőjét haladéktalanul értesítse.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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14.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
2014. október 03-án Debrecenben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
rendkívüli közgyűlésén vettem részt.
2014. október 4-én Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszavirág Idősek Klubja
közös szervezésében az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen vettem
részt. Ezúton szeretném megköszönni az Őszirózsa Népdalkör, az Önkéntes Tűzoltó
Dalárda, Medve Flóra, Losonczi János színvonalas fellépését. A városi szociális
intézmények dolgozóinak meglepetés műsora is nagy sikert aratott. Sztárvendégként
Mário a harmonikás koncertjét hallgathatták meg a vendégek.
2014. október 7-én Budapesten a Belügyminisztériumba „A közfoglalkoztatástól a
szociális szövetkezetekig” szakmai konferencián vettem részt. A konferencia célja, hogy
bemutassa és népszerűsítse az értékteremtő közfoglalkoztatás alapján szerveződő
szociális szövetkezeteket, azok eredményeit, jó gyakorlatokat; felhívja a figyelmet az új
vállalkozási formában rejlő, eddig Magyarországon nem megfelelően kihasznált
foglalkoztatás-bővítő lehetőségre; megalapozza a koordinációt a szociális
szövetkezetek között; megismerkedjenek egymással a szociális szövetkezetek,
tapasztalatot cseréljenek és kapcsolatokat építsenek; megfogalmazódjanak olyan
ajánlások, amelyek tovább erősítik a szociális szövetkezetek jelentőségét a kormányzati
stratégián belül, továbbá megismertesse a résztvevőket a várható szakmapolitikai
irányokkal és támogatási lehetőségekkel.
2014. október 10-én lakossági fórumot tartottunk, ahol többek között a Képviselőtestület 3 éves (2011-2014.) ciklusa alatt végzett munkájáról tájékoztattuk a lakosságot.
2014. október 16-án Sárospatakra a Városok, Falvak Szövetsége három napos
programjára kaptam meghívást, ahol a tagtelepülések 2014-es évről szóló
beszámolója, tapasztalatok, együttműködések értékelése hangzott el, valamint a 2015
évi tervek kerültek megbeszélésre. Halász János miniszteri biztos az elnöke a Városok,
Falvak Szövetségének, akik ígéretet tett arra, hogy kiemelten fogja Tiszacsegét figyelni
és ha pályázatokat nyújtunk be, részéről támogatni fogja.
2014. október 29-én Debrecenben turisztikai egyeztető fórumon vettem részt.
2014. október 30-án Balmazújvároson a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság az
illetékességi terület közbiztonságának javítása céljából Járási Egyeztető Fórumot
szervezett. A fórum célja: a Balmazújváros Járás illetékességi területén lévő
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közbiztonságot érintő problémák feltárása, a járási intézményekkel történő
kapcsolattartás erősítése, a közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelése.
2014. november 02-án Városunkban immár 29. alkalommal került megrendezésre a
Cserkész Kupa. A Nemzetközi Birkózó versenyt Berde László a birkózó szövetség megyei
elnöke nyitotta meg. A Cserkész Kupára várakozáson felüli volt a nevezés, több csapat
jött el, mint amennyi bejelentkezett. Nagyon színvonalas és rengeteg birkózó részt
vette, Tiszacsege kimagasló eredményt ért el. Ezért külön köszöntöm a Tiszacsegei
Birkózó Egyesület tagjait, vezetőit, edzőit, hogy Tiszacsege a birkózásban komoly
eredményeket tud elérni országos szinten is.
2014. november 5-én Balatonfüreden az Informatika a Társadalomért konferencia
keretein belül megszervezésre kerülő „Önkormányzatok és állam” konferencián vettem
részt. Ma már elképzelhetetlen fejlett informatikai rendszerek nélkül a településünk
fejlesztése. Sokkal felkészültebb tanultabb emberekre is szüksége van az
önkormányzatunknak, és minden olyan tiszacsegei lakost, aki informatikában is
segíteni tudja a települést, önkormányzatunkat, kérném azokat a fiatalokat is, hogy
keressenek meg, hozzunk össze egy fórumot, ahol ismertetnék az elképzeléseiket és
városunkat informatikai szempontból pályázat útján hozzuk olyan sikeres szintre, mint
ami egy-két településen tapasztalható. Ezen a konferencián 6 államtitkár és egy
miniszter vett részt.
2014. november 14-én Siófokon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghívására
Siófokon a II. Országos vadgazdálkodási és vadkár konferenciára kaptam meghívást. Ez
az előadás is nagyon színvonalas volt, az elkövetkezendő években is, mivel a
vadásztársaságoknak is a terület kialakítása elképzelhető, hogy 2 év múlva meg fog
változni, ezért az ilyen irányú rendezvényekre is el fogok menni, mivel
kötelességemnek érzem azt is, hogy minden tiszacsegei vadász a lehető legjobb
pozícióba kerüljön és a lehető legjobb területet tudjuk kialakítani. Bízom benne, hogy a
jelenlegi vadásztársaság is partner lesz abban, hogy ezeket a jelenleg kiépített
kapcsolataimat igénybe fogják venni a segítségemet. A vadászokat arra kérem, hogy aki
ezt a felhívásomat hallja, keressenek, fogjunk össze és a lehető legjobb pozíciót
keressük meg a csegei vadászoknak.
Városunk Jegyző Asszonyával az előttünk álló feladatokat a lehető legjobb színvonalon
iparkodunk elvégezni, sajnos 8 órában ezt nem nagyon tudjuk elvégezni, köszönöm a
Jegyző Asszony fáradtságot munkáját, amit az önkormányzatunkért, illetve a
településért megtesz. A Balmazújvárosi Járási Hivatal is tudja, hogy felkészült, nem
véletlen ötössel végezte a jogi diplomát, a kezéből kikerült munkák mindig
színvonalasak, így amikor elfogultságot jelentenek az építésüggyel kapcsolatban is, őt
jelölik ki. Én ennek nem örülök, nem onnan kapja a fizetését, én úgy gondolom, hogy
közvetlenül továbbra is én vagyok a munkáltatója a jegyzőnek, de amire a Járási
Kormányhivatalnak lehetősége van, ezt ki is használja. Én jeleztem a Vezető
Asszonynak, ha lehet keresse meg az egyeki Jegyző Asszonyt is, biztos ő is kellően
felkészült, ő is ezt a feladatot kellő gondossággal eltudja látni.
Dr. Kertész Marianna jegyző:
Én köszönöm, hogy itt dolgozhatok Polgármester Úr.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem a Képviselő társaimat, hogy van-e hozzászólásuk? Aki egyetért a
polgármesteri jelentéssel, valamint az elhangzott kiegészítéssel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
231/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülte a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
15.

Napirendi pont:
Különfélék
a.) Tájékoztató Tiszacsege Város
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Önkormányzat

és

intézményei

szállítói

Szilágyi Sándor polgármester:
A bizottság megtárgyalta a szállítói állományról szóló tájékoztatót.
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b.) Szent Kamill Keresztény Egyház 907 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos beadványa
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
A Szent Kamill Keresztény Egyház beadványát megtárgyalta a bizottság. Erre a
bizottsági ülésen megfelelő megoldást találtunk. A bizottság megbízott engem az ügy
intézésére.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Kamill
Keresztény Egyház 907 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos beadványát és felhatalmazza
Szilágyi Sándor polgármestert, hogy az üggyel kapcsolatban érdemi tárgyalásokat
folytasson.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Szent Kamill Keresztény
Egyház 907 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos beadvány ügyében tárgyalások
lefolytatására vonatkozó felhatalmazást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
232/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Kamill
Keresztény Egyház 907 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos beadványát és felhatalmazza
Szilágyi Sándor polgármestert, hogy az üggyel kapcsolatban érdemi tárgyalásokat
folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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c.) Fekete Zoltán 4066 Tiszacsege, Rákóczi u. 20/a. szám alatti lakos bérleti
szerződés meghosszabbítása iránti kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Fekete Zoltán továbbra is szeretné, ha meghosszabbítanánk a bérleti szerződést, a
bizottság támogatta.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II.01.) rendelet 7. § (2) bekezdése alapján úgy
határoz, hogy a Tiszacsege, Rákóczi u. 20/A. szám alatt lévő lakás egy részét – szoba,
konyha, fürdőszoba helyiségeit (30,80 m2) – 325 Ft/m2/hó, azaz 10.010 Ft/hó bérleti díj
ellenében 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó, határozott időre, Fekete
Zoltán és élettársa Vadász Andrea Margit, 4066 Tiszacsege, Rákóczi u. 20/A. szám
alatti lakosok részére bérbe adja.
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Fekete Zoltán 4066 Tiszacsege,
Rákóczi u. 20/a. szám alatti lakos bérleti szerződésének meghosszabbítását – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
233/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II.01.) rendelet 7. § (2) bekezdése alapján úgy
határoz, hogy a Tiszacsege, Rákóczi u. 20/A. szám alatt lévő lakás egy részét – szoba,
konyha, fürdőszoba helyiségeit (30,80 m2) – 325 Ft/m2/hó, azaz 10.010 Ft/hó bérleti díj
ellenében 2015. január 1-től 2015. december 31-ig tartó, határozott időre, Fekete
Zoltán és élettársa Vadász Andrea Margit, 4066 Tiszacsege, Rákóczi u. 20/A. szám alatti
lakosok részére bérbe adja.
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Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2015. január 1.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

d.) Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
A fürdő vezetőnél elő van írva a felsőfokú iskolai végzettség és egy álláshelyet
szeretnénk létrehozni, ezért kérném a Képviselő Társaimat, hogy aki egyetért azzal,
hogy a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszámát egy fővel megnöveljük,
azért, hogy most már a fürdő vezetését felsőfokú iskolai végzettségű fogja ellátni,
pályázatot fogunk kiírni és a pályázatot, aki elnyeri, az fogja vezetni, most már
remélem teljesen szabályosan megfelelően.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
Bizottsági ülésen megtárgyaltuk az előterjesztést, melyben arról van szó, hogy a
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet munkakörét egy fürdővezető-helyettes
álláshellyel kibővítjük, így a fürdővezető álláshelyre egy felsőfokú végzettséggel
rendelkező munkavállalót helyeznénk. Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Tiszacsege
Város
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2014.
december 01. napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott
tartalommal hagyja jóvá.”
Elfogadásra javasolja a bizottság.
Az indoka konkrétan az, hogy a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X.18.) NM rendelet előírása alapján a 400
és 1500 fő közötti befogató képességgel, valamint vízforgató berendezéssel rendelkező
fürdő esetében felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalót köteles az
üzemeltető alkalmazni. Ezt önkormányzatunk eddig megpróbálta különböző
lehetőségekkel megoldani, ezt a lehetőséget nem szeretnénk most már folyamatosan
változatni, egy fő állandó megbízatására szeretnénk javaslatot tenni.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Eddig Mándi László vegyészmérnök, ezredes Úr látta el ezt a szakmai feladatot,
köszönjük neki, de ő október 30-ig vállalta. Ezt a pályázatot ki kell írni, a benyújtott
pályázatokat elfogjuk bírálni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszámkeretét
egy fővel megnöveljük, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Önkormányzat és intézményei
létszámkeretét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
234/2014.(XI. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata
és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2014. december 01. napi
hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja
jóvá.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
intézményvezetők
Végrehajtási határidő: azonnal
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1. számú melléklet a 234/2014.(XI. 27.) KT. számú határozathoz
Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
létszám előirányzata és munkakörei
- köztisztviselők

Összesen:

2014. szeptember 25-től
20 fő
- 1 fő jegyző,
- 1 fő hatósági irodavezető
- 1 fő munkaügyi ügyintéző
- 2 fő egyéb titkársági
ügyintéző,
- 1 fő iktató és irattáros,
- 1 fő pénzügyi vezető,
- 5 fő pénzügyi ügyintéző,
- 2 fő adóügyi ügyintéző,
- 1 fő műszaki ügyintéző,
- 1 fő pályázatkezelő,
- 1 fő településfejlesztési és
településüzemeltetési referens
- 2 fő szociális ügyintéző,
- 1 fő informatikus
20 fő

76 / 79

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. NOVEMBER 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

_________________________________________________________________________________________________________________

2. számú melléklet a 234/2014.(XI. 27.) KT. számú határozathoz
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
létszám előirányzata és munkakörei
- közalkalmazottak:

Összesen:

2014. március 1-től
6 fő
- 1 fő intézményvezető
- 2 fő könyvtáros
- 1 fő művelődésszervező
- 1 fő múzeumi karbantartó
(részmunkaidős)
- 1 fő technikai segítő
6 fő

3. számú melléklet a 234/2014.(XI. 27.) KT. számú határozathoz
Tiszacsege Város Önkormányzata
létszám előirányzata és munkakörei

- közalkalmazottak:

Összesen:

2014. október 2-től
1 fő
- 1 fő polgármester
8 fő
- 1 fő gépkocsivezető
- 1 fő falugondnok
- 1 fő hivatalsegéd
- 1 fő karbantartó-lakatos
- 1 fő portás
- 1 fő gépkocsivezető
- 2 fő portás
9 fő
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4. számú melléklet a 234/2014.(XI. 27.) KT. számú határozathoz
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
létszám előirányzata és munkakörei
- közalkalmazottak:

Összesen:

2014. szeptember 01.
33 fő
- 1 fő intézményvezető
- 1 fő intézményvezető-helyettes
- 1 fő intézményegység-vezető
- 13 fő óvodapedagógus
- 1 fő óvodatitkár
- 2 fő pedagógiai asszisztens
- 7 fő dajka
- 5 fő kisgyermeknevelő
- 1 mosónő
- 1 takarító
33 fő

5. számú melléklet a 234/2014.(XI. 27.) KT. számú határozathoz
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
létszám előirányzata és munkakörei
- közalkalmazottak:

Összesen:

2014. december 1-től
24 fő
- 1 fő intézményvezető
/ városüzemeltetési irányító /
- 1 fő intézményvezető-helyettes
/ intézményvezető műszaki helyettese /
- 1 fő fürdővezető
- 1 fő fürdővezető-helyettes
- 1 fő építésvezető
- 1 fő ügyintéző
- 1 fő pénztáros
- 1 fő helypénzbeszedő (részmunkaidős)
- 2 fő vízkezelő
- 1 fő festő
- 4 fő karbantartó
- 1 fő temetőgondnok
- 3 fő sírásó
- 4 fő gépkezelő
- 1 fő gépkocsivezető
24 fő
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Mivel több napirendi 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

Dr. Kertész Marianna
jegyző
Dr. Gadóczi István
jegyzőkönyvhitelesítő
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