TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. DECEMBER 02. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
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Ikt.sz.: 570-33/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 02-án
du. 1600 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bartha Jánosné
Dr. Gadóczi István
Illés János
Simon Albert

polgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

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

mellékelt jelenléti ív szerint:
Czető Norbert református lelkész, Vásári-Orosz Andrea alapszolgáltatás
vezető

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra és a napirendi
pontok tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető
személyét, valamint a napirendi pontokat – 5 fő igen (Sándor-Hajdu Mária és Tóth Imre
nem volt jelen a szavazásnál) szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1./ A Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
2./ Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati
rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
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3./ Javaslat
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

szerződésről

szóló

4./ Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetői beosztásának ellátására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
5./ A Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kérésére vonatkozó
indítvány megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
6./ Felhatalmazás finanszírozás szerződés megkötésére a 2. számú háziorvosi körzet
működtetése érdekében
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
7./ A Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület
alapító tagsága, valamint a Kárpát-medencei Európai Területi Társulás
létrehozásában való közreműködés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
8./ Különfélék
1.

Napirendi pont:
Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

Szilágyi Sándor polgármester:
Az előző testületi ülésen a Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős
tagjának Czető Norbertet, a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának VásáriOrosz Andreát választotta meg. Felkérem Czető Norbertet és Vásári Orosz Andreát,
hogy tegyék le az esküt.
„Én, (a képviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; a 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!”
Esküokmány aláírása.
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2.

Napirendi pont:
Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati
rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem a képviselőket, akinek hozzászólása, véleménye van kérem tegye meg.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
A rendelet-tervezet arról szól, hogy a temetőben biztosított szolgáltatások
igénybevételi díjánál a ravatali teremdíjat 12.100 Ft-ban határozzuk meg. Elfogadásra
javaslom a rendelet-tervezetet.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati
rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a temető használatának
rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítását – 5 fő igen
szavazattal (Sándor-Hajdu Mária és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
237/2014.(XII. 02.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésére tekintettel elrendeli
az e határozat mellékletét képező módosító rendelettervezet megküldését a
fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervei részére.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a tervezett módosítást
a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek megküldeni szíveskedjen.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Melléklet a 237/2014. (XII. 2.) KT. sz határozathoz
TERVEZET
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.............. önkormányzati rendelete
a temető használatának rendjéről szóló
30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41.§ (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete a következő 17. sorral egészül ki:
„ 17. Ravatali teremdíj 12 100 Ft.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. …………………………….

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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3.

Napirendi pont:
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 26/2013.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem a képviselőket, akinek hozzászólása, véleménye van, kérem tegye meg.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
A rendelet módosítás alapján az 1 § alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 26/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) Tiszacsege Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az NHSZ
Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: közszolgáltató)
kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 26/2013.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javaslom.
Szilágyi Sándor polgármester:
Annyit szeretnék elmondani, utána néztem, de még nincs teljes mértékben kialakulva
az álláspontom, de Hajdúböszörményben, aki a hulladékgyűjtéssel foglalkozik, az a
társaság rugalmasabb, azok azt a zsákot is elviszi, amelyet nem tőle vásároltak. A
Kormányhivatalnak is kérném a segítségét, külön kérem a jegyzőkönyvbe, remélem
hogy dr. Ötvös Gábor Úr figyelmét sem fogja elkerülni. Nekik is el kell jutni odáig és
össze kell fogniuk az önkormányzatunkkal, hogy a szelektív hulladékgyűjtést a
Nonprofit Kft-nek már rég meg kellett volna tenni. Több esetben hiányosságot
tapasztalok, nem kellő odafigyeléssel szolgálják ki a tiszacsegei lakosokat, nem
beszélve arról, hogy az üdülőben olyan nagy járművekkel jelennek meg, amelyek az
útjainkat tönkre teszik. Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy írjon az NHSZ Tisza Kft-nek
egy levelet, mert úgy gondolom, hogy nem kellő odafigyeléssel végzik a munkájukat,
ahogy azt a tiszacsegei lakosok elvárhatnák. Nem kívánom a hajdúböszörményi és a
tiszafüredi társaságot összehasonlítani, de a saját tapasztalatom is az, hogy a
böszörményi szolgáltató sokkal lojálisabban végzi a szolgáltatását és a gondolkodása
azt tükrözi, hogy minden szemetet el kell szállítani a településről. A környező
településeken, akik Böszörménnyel szerződést kötöttek (Újszentmargita, Folyás,
Görbeháza) azt tapasztaltam, hogy ők a szemetet elszállítják, azt nem tudom, hogy
kinek a költségén. Kértem Vezető Asszonytól, de nem kellő sikerrel. Ő egyszerűen a
pénzbehajtástól kezdve mindent fontosabbnak tart, minthogy alapvetően lojálisabb
lenne a tiszacsegei lakosokhoz is. Kérni fogom a Kormányhivatal segítségét, hogy
kötelezzék a szelektív hulladékgyűjtésre az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-t.
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Aki egyetért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításával kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet
módosítását – 5 fő igen szavazattal (Sándor-Hajdu Mária és Tóth Imre nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
26/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tiszacsege Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az NHSZ Tisza
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. december 11.

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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4.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának
ellátására pályázat volt kiírva, pályázat nem érkezett, ezért most egy minimális
módosítással újra kiírnánk a pályázatot. Akinek hozzászólása van, kérem tegye meg.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
Az ismételt pályázati kiírást elfogadásra javaslom.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői
beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírással, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati
kiírást – 5 fő igen szavazattal (Sándor-Hajdu Mária és Tóth Imre nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
238/2014.(XII. 02.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja
el:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a fenntartásában működő
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
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A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A
megbízás kezdő napja 2015. január 01., megszűnésének napja 2020. január 01.
A munkavégzés helye: Tiszacsege, Fő u. 2/f.
A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt
kötelezettségek teljesítéséért.
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket:
kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-a.
A megbízás feltételei:
-

-

felsőfokú iskolai végzettség,
magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony,
vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés
városüzemeltetési irányító munkakörbe,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Előnyt jelent:
- Európai Uniós pályázatíró,
- idegennyelvtudás.
A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat:
-

az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza,
az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)
a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen
való tárgyalását.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban,
a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege,
Kossuth u. 5.) postai úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje:

2014. december 21.

A pályázat elbírálásának határideje:

2014. december 31.

A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt
(52/588-400).
A pályázati kiírás közzétételének helyei:
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala,
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Dr. Kertész Marianna jegyző
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5.

Napirendi pont:
A Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kérésére vonatkozó
indítvány megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Kisebbségi Önkormányzatnál azt tapasztaltam, hogy meg akarnak felelni a jelenlegi
kihívásoknak. Debrecenben és Hajdúszoboszlón oktatáson kívánnak részt venni,
melyhez útiköltséget, valamint a működtetésre 150 ezer Ft-ot kértek. Akinek
hozzászólása van, kérem tegye meg.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
A 2014 évi kiadásaikhoz 150 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásra kérnek
segítséget, melyet támogatásra javaslok.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kérésére vonatkozó indítványát és úgy
határoz, hogy a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséhez a zavartalan gazdálkodás biztosítása érdekében 150.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást biztosít.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Roma Nemzetiségi
Önkormányzat támogatás kérését – 5 fő igen szavazattal (Sándor-Hajdu Mária és Tóth
Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
239/2014.(XII. 02.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Roma
Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kérésére vonatkozó indítványát és úgy határoz,
hogy a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez a
zavartalan gazdálkodás biztosítása érdekében 150.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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6.

Napirendi pont:
Felhatalmazás finanszírozás szerződés megkötésére a 2. számú háziorvosi körzet
működtetése érdekében
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban véleményét
ismertetni szíveskedjen.
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:
Arról van szó, hogy dr. Szabó Éva háziorvos körzetének feladatellátási szerződése 2015.
január 01-jén megszűnik, melyet az önkormányzat üzemeltetésre kíván átvenni,
melyhez az szükséges, hogy az ÁNTSZ-től működési engedélyt, illetve az
Egészségbiztosítótól finanszírozási szerződés alapján finanszírozást kapjon. A
felügyeleti szervek azt kérték, hogy határozatban juttassuk el hozzájuk a kérésünket,
hogy 2015. január 01-jétől az önkormányzat kívánja üzemeltetni a praxist.
Tájékoztatásul a lakosoknak el kívánom mondani, hogy az orvosi ellátást az eddig meg
szokott elérhető módon kívánjuk biztosítani. Reményeink szerint ez egy átmeneti idő,
amíg nem lesz a praxisnak egy állandó orvosa, addig helyettesítéssel, a helyben
dolgozó orvosokkal kívánjuk megoldani. Egy orvosnak egy praxisa lehet, addig az
önkormányzat kér engedélyt rá. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, határozatot kell
hoznunk, melyet elfogadásra javaslok.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm Doktor Úrnak, hogy a harmadik körzet sorsát figyelemmel kísérte, mert ha
2014. december 5-ig nem igényeljük meg, akkor a finanszírozása a körzetnek elveszett
volna, természetesen, mint képviselő, de mint magánember is szorgalmazta, azért,
hogy Tiszacsege Város minden lakójának az orvosi ellátása komolyabb szinten,
megnyugtatóbban legyen működtetve. A harmadik körzetet több újságban
meghirdettük, senki nem jelentkezett. Meglátjuk, hogy meddig szabad így működtetni,
mellyel kapcsolatban a Doktor Úr véleményét ki fogjuk kérni. Doktor Úr mindent meg
tesz azért, hogy ez a körzet fent maradjon, ha nem lesz rá jelentkező, akkor is Doktor
Úr a kolléganőkkel megoldást fog rá találni.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében finanszírozási szerződés
megkötését rendeli el.
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A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a kérelem, valamint a
bejelentőlap illetékes szervhez történő benyújtásáról gondoskodjon, valamint
felhatalmazza, hogy a helyettes orvosokkal a helyettesítési szerződés megkösse és
jogerős működési engedélyt megszerezze.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2. háziorvosi körzet
működtetése tárgyában Szilágyi Sándor polgármester megbízását a finanszírozás
szerződés megkötésére – 5 fő igen szavazattal (Sándor-Hajdu Mária és Tóth Imre nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
240/2014.(XII. 02.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében finanszírozási szerződés megkötését
rendeli el.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a kérelem, valamint a
bejelentőlap illetékes szervhez történő benyújtásáról gondoskodjon, valamint
felhatalmazza, hogy a helyettes orvosokkal a helyettesítési szerződés megkösse és
jogerős működési engedélyt megszerezze.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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7.

Napirendi pont:
A Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület
alapító tagsága, valamint a Kárpát-medencei Európai Területi Társulás
létrehozásában való közreműködés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Az Egyesület alapító tagságában való részvétellel a kapcsolatainkat bővítenénk, jelen
pillanatban a kormányzatunk is támogatja a romániai kapcsolatokat. Ez kimondottan
Csíkszeredán kötetne meg. A közvetlen környezetünkben Egyek Nagyközség van még
alapító tagként. Dr. Miluczky Attila polgármester Úr szorgalmazta ennek a
szövetségnek a létrehozását. Csütörtökön Polgármester Úrral mennék ki megkötni az
együttműködést. A városunknak is ez csak jót hozhat.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatékonyabb és
eredményesebb fejlesztések, valamint a határokon átnyúló együttműködés elősegítése
érdekében a Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi
Egyesület alapításában mint Alapító tag, valamint ezzel párhuzamosan a Kárpátmedencei Európai Területi Társulás létrehozásában részt vesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Kárpátmedencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület Alapszabályát
aláírja, valamint a Kárpát-medencei Európai Területi Társulás egyezmény- és
alapszabály-tervezetekről folytatott egyeztetésben részt vegyen.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Kárpát-medencei
Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesületben alapító tagként
való részvételt – 5 fő igen szavazattal (Sándor-Hajdu Mária és Tóth Imre nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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241/2014.(XII. 02.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatékonyabb és
eredményesebb fejlesztések, valamint a határokon átnyúló együttműködés elősegítése
érdekében a Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi
Egyesület alapításában mint Alapító tag, valamint ezzel párhuzamosan a Kárpátmedencei Európai Területi Társulás létrehozásában részt vesz.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Kárpátmedencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület Alapszabályát
aláírja, valamint a Kárpát-medencei Európai Területi Társulás egyezmény- és
alapszabály-tervezetekről folytatott egyeztetésben részt vegyen.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
8.

Napirendi pont:
Különfélék
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.
K. m. f.

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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