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Ikt.sz.: 622‐27/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2013. október 31‐én
de. 1020 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Dr. Gadóczi István
Derzsényi János

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
Langó Józsefné
pénzügyi irodavezető

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő jelen van. Simon Albert és Tóth Imre távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Bagdi Sándor alpolgármesterre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

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

5 fő.

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

Javaslat a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet
módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzat 2013. I‐III. negyedévi gazdálkodásáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

Javaslat a Városi Óvoda és Bölcsőde nevének megváltoztatására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Javaslat szerződés megkötésére veszélyes hulladék
elszállítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Tag delegálása a Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

A téli és egyéb értékteremtő startmunka program keretében ingatlanok vásárlása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013.
szeptemberében végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

10./ Tájékoztató Tiszacsege Város
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Önkormányzat

és

összegyűjtésére

intézményei

és

szállítói

11./ Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat pályázatának benyújtása mikrobusz
beszerzésére
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ Különfélék
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1.

Napirendi pont
Javaslat a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Az előterjesztésben bizottsági ülésen a helyi adókra vonatkozó rendelet módosítása
kerül megvitatásra. A 2011. évi CXCIV. törvény 32. §‐a előírja nekünk, hogy december
31‐ig el kell fogadni a módosításokat. Képviselő Társaimmal egy olyan előterjesztést
tárgyaltunk meg, ami Tiszacsege lakosságára pozitív hatású, csökkentettük a helyi
adóknak a két változatát. A jelen előterjesztés adócsökkentést irányzott elő. Első
pontban érintettek azok az üdülőtulajdonosok, akiknek a bejelentett lakóhelyéül az
üdülőjük szolgál. Őket eddig az építményadó hatálya alá soroltuk. Ők ez ellen többször
felszólaltak. Most azt tudja mondani az önkormányzat, hogy a jelenlegi garanciális
állapotunk megengedi azt, hogy azoknak a lakosoknak, akik legalább 3 teljes évet a
nyaralójukban bejelentetten eltöltöttek, laktak, nekik ezen túl kommunális adót kelljen
fizetni. Tehát úgy mentesülnek az épületadó alól, hogy egy másik adónem alá kerülnek.
Ami számukra jóval kedvezőbb adózási értéket fog jelenteni. Ez nekünk 400 ezer Ft
kiesést fog jelenteni az üdülőkre vonatkozóan, amit elvállaltunk. Második pontban az
üdülőnek nem minősülő nem lakáscélú ingatlannal rendelkező magánszemély
tulajdonosok érintettek, akiknek eddig az építmény nélküli ingatlanok után kellett adót
fizetni. Az első paragrafus azokat az ingatlanokat mentesíti az építményadó alól,
amelyek után a kommunális adót kifizeti. A harmadik paragrafusban azokat az
ingatlanokat mentesítjük a magánszemélyek kommunális adója alól, amelyek után
építményadót kell fizetni. Lényegében ez egy adókedvezmény, a bizottság
megtárgyalta, egységesen elfogadtuk, a testületnek elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ez része annak az adócsökkentésnek, amelyet Jegyző Asszony már hamarabb is jelzett.
Tudja, hogy milyen adónemek vannak kivetve, és azt is tudja, hogy ezeknek a
befizetésével is milyen nehézségek járnak. Ezeknél az adónemeknél több problémák
voltak, mint az átlagosnak. Az előterjesztést egy nagyon komoly munka előzte meg,
mert adót csökkenteni, vagy kivetni nagyon szigorú jogszabályok alapján lehet. Éves
szinten ez 1.300 ezer Ft adókiesést jelent a településnek. A jelenlegi képviselő‐testület
és az önkormányzat nagyon sokat tett azért, hogy a gazdasági helyzete az
önkormányzatnak stabil legyen. Örülök neki, hogy végre ez az adócsökkentés
megelégedésére fog szolgálni azoknak, akiket ez érint. A tiszacsegei üdülőtulajdonosok
is, hogyha lakosként itt tartózkodnak Tiszacsegén, akkor ezt a kedvezményt igénybe
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vehetik. Köszönöm Jegyző Asszonynak, hogy sikerült ezt is rendbe tenni. Van‐e
valakinek hozzászólása? Nincs, aki egyetért a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.)
önkormányzati rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a helyi adókról szóló
28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítását – 5 fő igen szavazattal (Simon
Albert és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Tiszacsege Város Önkormányzata
22/2013.(XI. 15.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 6.§‐ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet)
2.§‐a helyébe a következő rendelkezés lép:
" 2. § (1) Mentes az építményadó alól
a) a magánszemély tulajdonában álló lakás,
b) a magánszemély tulajdonában álló és tulajdonosa lakcímnyilvántartás szerinti bejelentett
lakóhelyéül szolgáló üdülő, továbbá
c) a magánszemély tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló építmény, ide nem értve az
üdülőt.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából az üdülő abban az adóévben
mentes az adó alól, amelyet megelőző három évben megszakítás nélkül bejelentett
lakóhelyéül szolgált a tulajdonosának. A feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles
nyilatkozni az adóhatóságnak."
2. §
A Rendelet 4. §‐a helyébe a következő rendelkezés lép:
" 4. § Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában álló telek."
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3. §
A Rendelet 7. §‐a helyébe a következő rendelkezés lép:
" 7. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól
a) az az üdülő, amelyik után építményadót kell fizetni,
b) a külterületen található lakás.
(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól egy adótárgy után‐ a 70.
életévét betöltött magánszemély.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adóalanyt a mentesség a feltételek bekövetkezését
követő év első napjától illeti meg."
4. §
Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2013. november 15.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzat 2013. I‐III. negyedévi gazdálkodásáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
A Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság együtt tárgyalta meg ezt a napirendi
pontot is. Ebben a napirendi pontban arról van szó, hogy a 2011.évi CXCV. törvény 87.
§‐a azt mondja ki, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I‐III.
negyedévi helyzetéről október 31‐ig írásban tájékoztatja a Képviselő‐testületet, ezt a
Polgármester Úr megtette. Részletes tájékoztatót tárgyalt a Bizottság. A pénzügyi iroda
vezetője, valamint dolgozói felsorolták a bevételi főbb forrásokat és a kiadások
felhalmozási jogcímét, illetve rendeltetési jogosultság szerinti csoportosításban
bemutatták nekünk az egyenleget. Amit ki szeretnék emelni, hogy az önkormányzat,
illetve az intézmények likviditási helyzete az első három negyedévben biztosított volt. A
változás annyit jelentett, hogy a közmunkaprogramoknak megváltozott a
finanszírozása, meg kellett előlegeznünk a kiadásokat, ezt később kapjuk vissza, ezért
ennek a fedezetére egy likviditási folyószámlahitel szerződést kötöttünk az OTP Bank
Nyrt.‐vel néhány hónapig kellett ezt kihasználnunk, jelenleg is meg van kötve ez a
szerződés, de nem kell felhasználnunk. 2013. szeptember 19‐én 157.313 ezer Ft
összegben pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzatok működőképességét
megőrzését szolgáló támogatásra, ennek az indoka többek között az általános iskola
működtetése, az EMEL Kft‐től felvett kölcsön visszafizetése, lízingdíja, fűtési rendszer
bérleti díja, nagyon reméljük, hogy ezt elnyerjük, ezzel is könnyebb lesz a
településünknek. A beszámolót megtárgyalta a bizottság, elfogadásra javasolja,
kiegészítést egyebet nem kívánunk tenni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Farkas Lajos könyvvizsgálót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Teljes körű és átfogó beszámolót láthattak ebben az előterjesztésben, benne van a
tervezett éves hiányon belül, de nagy torzítás van még az I‐III. negyedéves adatban a
hiányt illetően, mert nagyon sok előirányzat nincs még a helyén. Elsősorban a
beruházáshoz, felhalmozáshoz tartozó előirányzatok nincsenek a helyükön. Ha
megtörténnek a pótlások, akkor egészen szép képet mutatna a beszámoló. Hiszen, ha
nézzük az összes hiányt, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a működésnek nagyon
kicsi hiánya van. Ha szerencséjük van és a mostani támogatási pályázaton még
tisztesebb összeget sikerül a városnak elnyerni, akkor igazán jó évet zárhatnak. Ehhez
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hozzá tartozik, hogy továbbra is ilyen fegyelmezett gazdálkodást kell folytatni. Azt
detektáltuk, hogy a III. negyedévben szükség volt likviditási felvételre, ez teljesen
természetes, soha ne felejtsük szem előtt, hogy év végére nem szabad állományának
lenni. Ennyit akartam hozzáfűzni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottsági ülésen a koncepció kapcsán jeleztem, hogy a könyvvizsgálói jelentésben
máskor ne úgy legyen már benne, hogy „elfogadhatónak tartom”, hanem elfogadásra
javaslom”. Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. I‐III. negyedévi
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő‐testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013.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.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2013. I‐III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót – 5 fő igen
szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
167/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. I‐III. negyedévi
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel elfogadja.
A Képviselő‐testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013.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
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Intézményvezetők
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3.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Összevont bizottsági ülésen megtárgyaltuk a 2014 évi koncepciót. A 2011. évi CXCV.
törvény alapján a jegyző állítja össze a költségvetési koncepciót, ennek az elsődleges
célja, hogy előre meghatározza a következő költségvetési évben a működés irányait, a
fejlesztések rangsorát, a működéssel és fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai
döntéseket és a jövőbeni irányokat. Egy részletes előterjesztést kaptunk. Kiemelt
célkitűzése volt a koncepciónak a működőképesség megőrzése, a kötelezően ellátandó
feladatok prioritásának biztosítása, pályázati források keresése. Olyan pályázati
forrásoké, amely minimális saját erő szükséglettel bír. Megkaptuk a koncepcióhoz a
könyvvizsgálói véleményt, amelyből egy mondatot felolvasnék. Nagyon nehéz feladata
volt a pénzügyi irodának a koncepció összeállításával kapcsolatban, mert kevés
fogódzót találtak, ezt a mondatot így fogalmazta meg Farkas Lajos Úr: „A költségvetési
koncepció készítésére vonatkozó tartalmi előírások miatt az elkészített koncepció
bevételi tételei még nem a Magyar Államkincstár által a 2014. évi önkormányzati
költségvetés készítéséhez a későbbiekben kiadandó irányszámokon, hanem az állami
költségvetésből levezethető, gyorsan változó jogszabályi keretek között, sokszor
nehezen értelmezhető információkon alapultak.” Nehéz volt ezt a koncepciót
összeállítani, mert pontos számokat még nem ismert a pénzügyi iroda, mégis egy
részletes szép előterjesztést kaptunk. A bizottság egyhangúan fogadta el az
előterjesztés és a testületnek elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Farkas Lajos könyvvizsgálót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Borzasztó sok energiát fektettek ebbe a koncepcióba. Ezek a levezethető információk,
amelyek a beterjesztett költségvetésből következnek, ha visszaemlékeznek a tavaly évi
parlamenti vitára ezek megváltozhatnak, mire el lesz fogadva a költségvetés. Ez most
arra jó, hogy a beterjesztett költségvetésből szerintünk itt tartanánk egy költségvetés
összeállításánál, amiből számszerűsítünk. Ha számszerűsítjük, akkor meg már
ellentmondás van a jogszabállyal, mert hiányt nem tervezhetünk. Most ott tartunk,
hogy sokat számoltunk, és ami számítás kijött, abból az igazi információ a szövegben
van az elején, hogy mit szeretnénk csinálni, ez kell egy terv készítéshez. Ha meglesznek
a konkrét számok, akkor azt kell beszuszakolni abba a keretbe, ami forrásként
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rendelkezésre áll. Ezért úgy gondoltam és azért írtam le, hogy teljesen alkalmas arra,
hogy csináljanak egy költségvetést, ha itt lesznek a végső számok.
Szilágyi Sándor polgármester:
Többfajta variációt felvezettünk a pénzügyi irodával, meg Jegyző Asszonnyal. Tudjuk
azt, hogy milyen adóbevételeink vannak, milyenek az állami támogatások. Tiszacsege
nagyon sok pénzt kapott a jelenlegi kormánytól, annak ellenére, hogy 250 millió Ft‐ot
tudott csak konszolidálás útján Tiszacsegének nyújtani, mert az összes többi pénz
szállítói tartozás volt vagy vállalkozóktól felvett hitel. 40 millió Ft hitelt vettünk fel
vállalkozótól. Első körben a kormány jogosan nem ítélte nekünk meg, mert ez nem is
volt szerencsés, ennek a 40 milliónak a kárát is látta az önkormányzat 36 millió Ft‐ot
ebből már ki is fizettünk. Nagyon sok olyan felvett hitel volt a szállítói tartozásoknak
egy része elkerülhető lett volna. Milliókat fizettünk ki értelmetlenül. Nem beszélve a
fürdő bírságairól, tudtuk azt, ha nem oldjuk meg az elhasznált víznek a szabályos
tárolását, akkor a bírságot nem tudjuk elkerülni. 9,6 millióval vettem át csak a bírságot,
azt is kifizette az önkormányzat. Ezektől a dolgoktól bízom bennem a jövő évben már
mentesülni fogunk, mert jelen pillanatban olyan szakaszban van, hogy megtaláltuk
ennek a megoldását, igaz nem kevés pénzbe kerül ennek a megoldása,
megterveztetése, de olcsóbb, mintha bírságot fizetnénk értelmetlenül. Ezeken is
látszódik, hogy az önkormányzatunk ezeket az értelmetlen kidobott pénzekre
odafigyelt, a csapját elzárta, és nem növeljük az adósságot. Összességében lehet látni,
hogy lehetünk bizakodóak a jövő évvel kapcsolatban. Úgy gondolom, ha eddig
bizakodóak voltunk, ez a kis összeg, amit kértünk újra a működésünkhöz és ennek a
felét megadják, akkor is jól jártunk és nagyon jó évet zárunk. Ez a képviselő‐testület
megmutatta, hogy az államtól kapott pénzzel tud gazdálkodni és oda költjük ahová az
tényleg nagyon való, továbbra is bizakodó vagyok, de a kormányhivatal felé is úgy
gondolom, hogy kevés önkormányzat készíti el olyan gondosan azokat a feladatokat,
mint mi. Összességében úgy gondolom, hogy okunk lesz decemberben egy kicsit
ünnepelni is, mert ezen a hajtáson, amit 2 év óta mi csinálunk, változtatni kell, mert
ennek ára van. A hivatalon belül is azt kell mondjam, a fizetések nagyon alacsonyak.
Örülök neki, hogy a pedagógusoknak azért Tiszacsegén komoly százalékban emelték a
fizetésüket. Ezen a jövőben el kell gondolkodni, hogy a hivatali dolgozók fizetésén, ha
mód van rá megtalálni a lehetőségét, hogy ellensúlyozzuk ezt a hihetetlen sok munkát,
amit végeztek. Nem kerülhet még egyszer ez a település olyan helyzetbe, hogy
hajszálon múlt, hogy a fürdőt fillérekét el kell, hogy adjuk. Nagyon sok dolgot
építhettünk volna a településen, mert nagyon sok környező település jobban
megelőzött bennünket, mert nem álltak ilyen rossz anyagi helyzetben, az önerőt hozzá
tudták tenni, mi nem tudtuk hozzátenni. Az, hogy a ‐604 millió Ft‐ból 1‐2 millió Ft plusz
fordulóra, az hihetetlen eredmény, amit igazán csak Könyvvizsgáló Úr tud elképzelni,
mert ezt a tiszacsegei lakosok nem látják. Azt sem láttuk, hogy 600 millió a mínusz, én
is képviselőként nem gondoltam, hogy 300 milliónál több a mínusz.
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Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Azt látom és nagyon kellemesen csalódtam, nem gondoltam volna, akkor segítséget
kaptak az önkormányzatok a költségvetéstől az adósságkonszolidációval. Emellé
tényleg az van, hogy felelős gazdálkodás kell, most már nem szabad eladósodni
senkinek. Biztos, hogy nagy áldozat volt az ország adóviselői részről, de úgy gondolom,
hogy az önkormányzati szféra teljesen rendbe jön a finanszírozását illetően, nem lesz
eladósodott. Ez mindenkire igaz. Nem tudom elbírálni, hogy ki mekkora segítséget
kapott ehhez.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ez akkor igaz lett volna mi ránk is, ha nincs ilyen szállítói tartozásunk és nincs ilyen
össze‐vissza felvett hitel. A konszolidációval másnál tavaly decemberben nulla lett a
hitelállomány, nálunk még 340 millió itt maradt, mert a külön felvett hitelekre a
konszolidáció nem vonatkozik, nekünk pont ez volt a problémánk. A 40 millió Ft‐ot is
nekünk fizetni kellett havonta, közben az utak, járdák javítására költhettük volna. Ez a
teher bennünket továbbra is sújtott. Olyan terveket kellett kifizetni 1.800 ezer Ft‐ért,
amire semmi szükség nem volt, mert tudjuk, hogy oda az az épület meg sem építhető.
Úgy gondolom, hogy 100 Ft‐ot nem költöttünk olyan helyre, ami ilyen dolgokat
eredményezne. Képviselő voltam akkor a testületben, ha sok esetben meghallgattak
volna, akkor ez a horribilis mennyiségű hiány nem keletkezett volna. Ennek a hiánynak
35‐40%‐a a felelőtlen hozzáállás következménye, ezek tények. Rengeteget dolgozunk,
meg a hivatal is, ráadásul a közmunkaprogramok is nagyon terhelik a hivatal dolgozóit
is, nagyon sok munka van vele.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete részletes tervezőmunka
alapjául az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját a könyvvizsgálói
jelentéssel az alábbiak figyelembevételével fogadja el:
1. A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzések a következők:
a. az önkormányzat intézményeinek fenntartása és működőképességének
megőrzése;
b. a szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó
feladatok prioritásának biztosítása;
c. a fejlesztésekhez pályázati források keresése, lehetőleg minimális saját erő
szükséglettel.
2. A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:
a. az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő
működési kiadások tervezését;
b. a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
c. a közterületek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését,
karbantartását,;
d. az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett
állagmegóvását.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját – 5 fő igen szavazattal (Simon
Albert és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
168/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete részletes tervezőmunka alapjául az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját a könyvvizsgálói jelentéssel az alábbiak
figyelembevételével fogadja el:
1./ A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzések a következők:
a. az önkormányzat intézményeinek fenntartása és működőképességének
megőrzése;
b. a szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó
feladatok prioritásának biztosítása;
c. a fejlesztésekhez pályázati források keresése, lehetőleg minimális saját erő
szükséglettel.
2./ A 2014. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:
a. az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő
működési kiadások tervezését;
b. a nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát;
c. a közterületek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését,
karbantartását,;
d. az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

4.

Napirendi pont
Javaslat a Városi Óvoda és Bölcsőde nevének megváltoztatására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
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Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
A Magyar Államkincstár Hajdú‐Bihar Megyei Igazgatósága az intézmények törzskönyvi
nyilvántartásával kapcsolatos feladatai ellátása során, a Városi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratára vonatkozóan az intézmény nevének megváltoztatását
kezdeményezte, arra hivatkozással, hogy az nem felel meg a nevelési‐oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek. Jegyző Asszony a törvényi kereteket hozta, itt
leírásra kerül, hogy a fenntartó dönt a köznevelési intézmény nevéről, illetve a
következő paragrafusban hozzáteszi, hogy ki kell kérni az intézmény alkalmazotti
közössége, az óvodaszék és a szülői szervezet véleményét.
Tudnunk kell, hogy a köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi,
megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat tükrözi. Ezért kikérték a fenti
egységek véleményét, illetve az óvodavezető az intézményben dolgozókkal
megtárgyalta az óvoda nevének javaslatát. Az a javaslatuk, hogy a Tiszacsegei Városi
Óvoda és Bölcsőde elnevezését használjuk ezután. Bizottsági ülésen itt volt az
óvodavezető és egységesen elfogadtuk, hogy a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
névre változtassuk meg az intézmény nevét.
Szilágyi Sándor polgármester:
Idáig Városi Óvoda és Bölcsőde volt, a nevét most a „Tiszacsegei” már meghatározza és
eleget is teszünk a jogszabálynak.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Városi
Óvoda és Bölcsőde nevét 2013. november 1. napi hatállyal Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde névre változtatja.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Városi Óvoda és Bölcsőde
nevének megváltoztatását – 5 fő igen szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
169/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Városi
Óvoda és Bölcsőde nevét 2013. november 1. napi hatállyal Tiszacsegei Városi Óvoda
és Bölcsőde névre változtatja.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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5.

Napirendi pont
Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításával, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását – 5 fő igen szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
170/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2013. szeptember 04. napján
kiadott Városi Óvoda és Bölcsőde 130/2013. (IX.04.) KT számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm.rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdése, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésének a) pontja, és a
nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (3) bekezdésében alapján az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Intézmény neve:

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

2. Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Jogszabályban meghatározott közfeladata és alaptevékenysége: a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. §‐a alapján az óvodai nevelés
feladatainak ellátása, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §‐a alapján bölcsődei ellátás
3. Bekerül az alapító okirat 8/a.) pontjába:
Alapító szerv székhely:

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5

4. Az alapító okirat 7/a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Alapító szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata
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5. Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Fenntartó szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata

6. Bekerül az alapító okirat 2/b.) pontjába:
Az intézmény feladatellátási helye:

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A

7. Bekerül az alapító okirat 14/b.) pontjába:
Az intézmény tagintézménye:

nincs

8. Az alapító okirat 18.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Nyilvános pályázat útján Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testülete
határozott időre, öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy az intézményvezető feladata és felelőssége az
alapító okirat aktualizálása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, szükség
esetén a módosítás Képviselő‐testületnél való kezdeményezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Városi Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratával, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását – 5 fő igen szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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171/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21.§ (3) bekezdésében, a
nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (3) bekezdésében megfogalmazottak, valamint
a 170/2013.(X. 31.) KT. számú határozata alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító
okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT
1)
2/a)
2/b)
3)

Intézmény neve:
Székhelye:
Intézmény feladatellátási helye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata és
alaptevékenysége:

4)

Szakágazati száma:

5)

A költségvetési szerv működési
területe:

6)
Törzskönyvi száma:
7/a) Alapító szerv neve:
7/b) Irányító szerv neve:
8/a)
8/b)
9)
10)
11)

Alapító szerv székhelye:
Irányító szerv székhelye:
Fenntartó szerv neve:
Fenntartó székhelye:
Intézmény típusa:

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. §‐a alapján az óvodai nevelés
feladatainak ellátása, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI törvény 42. §‐a alapján bölcsődei ellátás
851020 Óvodai nevelés
Óvoda vonatkozásában:
‐ Tiszacsege város közigazgatási területe
‐ A fenntartó által meghatározott szabad
kapacitás
terhére,
vagy
más
fenntartókkal
kötött
megállapodás
alapján
a
környező
települések
közigazgatási területe
Bölcsőde vonatkozásában: Tiszacsege város
közigazgatási területe
644150
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete
4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
Tiszacsege Város Önkormányzata
4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján
közös igazgatású köznevelési intézmény

15 / 40

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. OKTÓBER 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

12)

13)

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
A fenntartó a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki.
A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával
minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban
foglaltak szerint rendelkezik.
Alaptevékenysége:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült
étkeztetése
56291‐2 Óvodai intézményi étkeztetés
85100‐0 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
85101 Óvodai nevelés
85101‐1 Óvodai nevelés, ellátás
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes
óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenység,
valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek integrációs nevelése, az óvodai személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató program, a nevelési oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 39/D. § (9) bekezdése
alapján
85101‐2 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 25. pontja
alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem‐ vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd.
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 3. pontja
alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos
tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek
85101‐3 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
88910‐1 Bölcsődei ellátás
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8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
85602‐0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
85609‐9 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
14/a) Az intézmény telephelye:

nincs

14/b) Az intézmény tagintézménye:

nincs

15)

Feladatellátást szolgáló vagyon:

Tiszacsege Város Önkormányzatának tulajdonát
képező 2078/2 hrsz‐ú ingatlanvagyon és az
intézmény vagyonleltárában nyilvántartott
tárgyi eszközök

16)

Vagyon feletti rendelkezés:
‐ A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
szóló 21/2004.(V.03.) KT. számú rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
‐ Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható
bérbe.
Az intézménybe felvehető maximális gyermek‐, tanulólétszám:
‐ Óvodában: 175 fő
‐ Bölcsődében: 36 fő

17)

18)

Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Nyilvános pályázat útján Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testülete
határozott időre, öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében.

19)

Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti
jogviszony

Tiszacsege, 2013. október 31.
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 171/2013.(X. 31.) KT számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 130/2013 (XI.04.) KT. számú határozattal elfogadott
– 2013. szeptember 04‐től hatályos ‐ alapító okirat hatályát veszti.
Tiszacsege, 2013. október 31.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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6.

Napirendi pont
Javaslat szerződés megkötésére veszélyes hulladék összegyűjtésére és elszállítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Veszélyes hulladék összegyűjtésére és elszállítására szerződést kell kötnünk, törvény
írja elő. A Tiszafüredi Társulásnak kellett volna megkötni, elkéstek vele, ezért kértek
bennünket, hogy egyénileg kössük meg. Egyek Nagyközség Önkormányzatához
hasonlóan egy céggel kötöttük meg a veszélyes hulladék szállítására és gyűjtésére
vonatkozóan a szerződést. A hulladék elszállításáról van szerződésünk, külön nem tér ki
a veszélyes hulladék elszállítására, a pályázat miatt megkötjük a szerződést.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a veszélyes hulladék begyűjtéséről
és elszállításáról szóló szerződést megkösse a Remondis Szolnok Zrt‐vel.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – veszélyes hulladék
összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés megkötését – 5 fő igen
szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

172/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a veszélyes hulladék
begyűjtéséről és elszállításáról szóló szerződést megkösse a Remondis Szolnok Zrt‐vel.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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melléklet a 172/2013.(X. 31.) KT. számú határozathoz

SZERZŐDÉS
VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSÉRŐL, ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
amely létrejött egyrészről
Település neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata

Székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Adószáma:

15728616‐2‐09

Képviseli:

Szilágyi Sándor polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről:
Cég neve:

Remondis Szolnok Zrt.

Székhelye:

5000 Szolnok, József Attila út 85.

Cégjegyzékszám:

16‐10‐001550

Képviseli:

Lits László
Papp László

KÜJ szám:
KTJ szám:

100222829
100689001

ügyvezető igazgató
ügyvezető igazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató),
együttes említésük esetén Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az I.1. pontban részletezett feladatok tartós, rendszeres
és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő ellátásához szükséges személyi,
jogi, tárgyi és technikai feltételekkel rendelkezik.
2. A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozás
teljesítéséhez szükséges és releváns, valamennyi információt a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátotta, illetve a szükséges és a lehetőséghez képest, időben,
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legalább a begyűjtés, szállítás időpontja előtt két nappal a Szolgáltató rendelkezésére
fogja bocsátani. A Megrendelő általi teljesítéséig a Szolgáltató jogosult a teljesítés
megkezdését minden jogkövetkezmény nélkül megtagadni.
II.
A SZERZŐDÉS TARTALMA
1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a jelen szerződésben
foglaltaknak megfelelően évente két alkalommal végez veszélyes hulladék átvételt az
önkormányzat által kijelölt helyszínen. A szolgáltatás kezdő időpontja jelen szerződés
mindkét fél általi aláírás dátuma. A Megrendelő a megrendelést írásban teljesíti
Szolgáltató felé.
2. Szolgáltató a veszélyes hulladékok átvételi helyszínén megjelenik, munkanapokon előzetes
egyeztetés szerinti időpontban tartózkodik a hulladékok átvételi helyén. Ez idő alatt van a
lakosságnak lehetősége a hulladékok leadására.
3. A veszélyes hulladék gyűjtéséről a lakosság tájékoztatása a Megrendelő feladata.

4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató kizárólag a Közép‐Tisza‐Vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban KÖTI
KTVF) által kiadott hulladékkezelési engedélyeiben szereplő veszélyes hulladékokat
köteles begyűjteni és elszállítani.
5. A Szolgáltató ‐ amennyiben igényt tart rá a Megrendelő ‐ biztosítja a veszélyes
hulladékok begyűjtéséhez a kitöltött „K”‐jegyeket. Megrendelő ebben az esetben is a
jogszabályi előírásoknak megfelelően felel a rögzített adatok ellenőrzéséért, ill. az
általa megadott adatok helyességéért.
6. A veszélyes hulladékok átvételére használt „K” jegyet a hulladék átadójának a
hulladék átadásával egyidejűleg kötelessége aláírni.
7. A Szolgáltató a hulladék kezelővel leigazolt K‐jegyeket a Megrendelő részére köteles
megküldeni. A dokumentumokon szereplő, kezelő által visszaigazolt mennyiségek
képezik a számlázás alapját.
8. A veszélyes hulladék szállításra való előkészítése és erre alkalmassá tétele a
Szolgáltató kötelessége. A Megrendelő megtéríti a leadatott veszélyes hulladékok
átvételéhez, szállításához felhasznált a 1 sz. mellékletben szereplő ADR minősített
csomagolóeszközök díját a Szolgáltatónak.
9. Szolgáltató köteles a Megrendelő területén végzett munkája során külön gondot
fordítani a terület megóvására. Tevékenységével kapcsolatosan a Megrendelőnek
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
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10. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet
kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a Szolgáltató felelős
képviselőjének és a Megrendelőnek is. Amennyiben a Szolgáltató képviselője nem
tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített
tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napokat nem
számítva) a Szolgáltató észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő
által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem kérdőjelezhetőek meg.
III.
A SZOLGÁLTATÓ DÍJAZÁSA, DÍJMÓDOSÍTÁS
1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok
ellátásáért az 1. sz. mellékletben szereplő szolgáltatási díjakat fizeti Megrendelő a
Szolgáltatónak.
Fizetési mód: átutalással
Fizetési határidő: 15 nap
2. A veszélyes hulladékok mérlegelése az átvétel helyszínén digitális minősített mérlegen
történik, az adatok veszélyes hulladék begyűjtési K kísérőjegyen rögzítésre kerülnek. Az itt
mért súlyok képezik az egyes beszállítások tényleges ártalmatlanítási díjait.
3. Az átvett veszélyes hulladékok fizetendő ártalmatlanítási díjat és a begyűjtési díjat a település
önkormányzata téríti meg.

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási díjat minden évben közös
megegyezéssel újratárgyalják még a veszélyes hulladékok begyűjtés szállítása előtt.
5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési
kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltatónak joga van a
Megrendelő felé a PTK 301/A § szerinti késedelmi kamattal megegyező késedelmi
kamatot felszámolnia.
IV.
A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE/MEGSZŰNTETÉSE
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés az aláírás napján jön létre és
határozatlan időre szól.

2. A jelen szerződés megszűnik bármelyik fél
- rendes felmondásával, melynek ideje 15 nap,
 bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével
 hulladékkezelési engedélyek lejártával
3. A Szolgáltató a jelen szerződést szüneteltetheti, illetve írásbeli felszólítás után az
igazolhatóan elmaradt megrendelői intézkedést követően felmondhatja, ha a
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Megrendelő az szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi. Szüneteltetni
a Szolgáltató akkor jogosult, ha az írásbeli felszólítást követően a felszólításban adott
póthatáridőre sem teljesíti a kötelezettségét a Megrendelő, és a szerződés
felmondását az ismételt felszólítást követően, az ismételt felszólításban adott
póthatáridőre sem teljesített kötelezettségszegés esetén. A felmondási idő 15 nap.
V.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatosan új jogszabály, jogszabály módosítás, helyi rendelet, helyi
rendeletmódosítás, hatósági határozat lép hatályba, a jelen szerződést a Szerződő
Felek – amennyiben az szükséges – annak megfelelően módosítják.
2. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre
tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások
csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a Szerződő Felek írásban teszik meg.
Írásbeli alaknak az ajánlott tértivevényes levél minősül. A nem kereste jelzéssel,
illetve az átvételt megtagadó jelzésekkel visszaérkező levél kézbesítetnek minősül a
postai feladást követő 10. napon.
3. A Szerződő Felek nevében nyilatkozattételre a jelen szerződés aláírásakor az alábbi
személyek jogosultak:
a. a Megrendelő nevében:
Neve:
……………………….
Postacíme: ………………………
Tel/Fax:
……………………….
E‐mail cím: ………………………
b. a Szolgáltató nevében:
Neve:
Lengyel Imre
Postacíme: 5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon, fax: 56/511‐427
4. Kapcsolattartó személyek:
a. a Megrendelő nevében:
Neve:
……………………
Postacíme: …………………….
Tel/Fax:
……………………
E‐mail cím: ……………………
b. a Szolgáltató nevében:
Neve:
Csécsei Szilvia
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Postacíme:
Fax:
Mobilszám:
Email cím:

5000 Szolnok, József Attila út 85.
56/343‐198
20/212‐5504
csecsei.szilvia@remondis.hu

5. A Szerződő Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel
próbálják eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen
szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a Szerződő Felek alávetik magukat a
Szolnoki Városi Bíróság illetékességének.
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hgt. és
a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
A Szerződő Felek a fenti szerződést elolvasták, közösen értelmeztek és azt, mint akaratukkal
mindenben egyezőt 4 példányban jóváhagyólag aláírták.
Szolnok, 2013.

……………………………
Szolgáltató

…………………………………
Megrendelő
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1.sz. melléklet
Szolgáltatási árak és a hulladék gyűjtési módja
Megnevezés

EWC 08 03 17* Irodatechnikai hulladék
EWC 13 02 05* Fáradt olaj

Nettó szolgáltatási ár (Ft/kg)

140
60

EWC 14 06 03* Oldószerek, hígítók

120

EWC 15 01 10* Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg

200

(olajos flakon, festékes doboz stb.)
EWC 15 01 11* Kiürült hajtógázos flakonok

200

EWC 20 01 19* Növényvédő szerek

200

EWC 20 01 21* Fénycsövek, izzók

160

EWC 20 01 27* Festék maradék

150

EWC 20 01 31* Gyógyszer hulladék

200

EWC 20 01 33* Elemek

40

EWC 20 01 26* Olaj zsír, különbözik az EWC 20 01 25‐től

80

ADR minősített csomagolóanyagok
Gyűjtőeszköz megnevezése
ADR Big‐Bag zsák (2000 literes)
ADR fekete zsák (110 literes)

Nettó gyűjtőeszköz ár (Ft/db)
5.000
150

Acélhordó, bilincses (200 literes)

10.000

Acélhordó, zárósapkás (200 literes)

10.000

ADR oldatos kanna (20 literes)
Begyűjtési díjak
Tiszacsege……………………..(kijelölt helyszínen)

2.000
Nettó ár (Ft/alkalom)
24.000

A gyűjtési díj csak a gépjárművek kiállását, begyűjtés költségét, illetve a hozzájuk tartozó
szakképzett személyzet jelenlétét tartalmazza.

24 / 40

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. OKTÓBER 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

7.

Napirendi pont
Tag delegálása a Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A jó múltkorában Jegyző Asszony felhívta a figyelmemet, hogy az intézményi tanácsot
létre kell hozni. Akkor jeleztem az iskola felé, ők még nem úgy értelmezték. De új
értelmezésükben ők is így foglaltak állást, hogy az intézményi tanácsot létre kell hozni.
A tanácsba tagokat kell delegálni. Az iskola intézményi tanácsának komoly szerepe lesz
az elkövetkezendő időben.
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Bizottságunk tárgyalta. Arról van szó, hogy a 2011. évi CXC. törvény 74. § (3) bekezdése
ad lehetőséget arra, hogy az iskolában a helyi közösségek érdekében képviseletére egy
intézményi tanácsot hozzanak létre az önkormányzatok. Az intézményi tanácsot
képviselik szülők, tanulók, a nevelő testület tagjai, a város intézményei, kamarái, a
történelmi egyházak. Ez az intézmény véleményt nyilváníthat a nevelési‐oktatási
intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskola
intézményvezetője félévenként beszámol a tanácsnak az intézmény működéséről. Két
tagot neveztünk meg és fogadtunk el a bizottságban, akit delegálni szeretnék Füzesiné
Nagy Zita jegyző Asszony és Józsa Erika a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal
köztisztviselője. Egységesen fogadtuk el ezt a javaslatot a bizottságban és a képviselő‐
testületnek is elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van‐e valakinek kiegészítése? Mivel nincs, ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Fekete István Általános
Iskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése
szerinti létrehozandó intézményi tanácsba Füzesiné Nagy Zita jegyzőt és Józsa Erikát, a
Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét delegálja.
A Képviselő‐testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Fekete István
Általános Iskola igazgatóját.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Fekete István Általános
Iskola intézményi tanácsába Füzesiné Nagy Zita jegyzőt és Józsa Erikát, a Tiszacsegei
Polgármesteri Hivatal köztisztviselő delegálását – 5 fő igen szavazattal (Simon Albert
és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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173/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Fekete István Általános
Iskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése
szerinti létrehozandó intézményi tanácsba Füzesiné Nagy Zita jegyzőt és Józsa Erikát, a
Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét delegálja.
A Képviselő‐testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Fekete István
Általános Iskola igazgatóját.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: azonnal

8.

Napirendi pont
A téli és egyéb értékteremtő startmunka program keretében ingatlanok vásárlása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
A bizottság tárgyalta az előterjesztést. 2013. június 22‐én fogadtuk el azt a határozati
javaslatot, amelyben megbíztuk Polgármester Urat, hogy tárgyaljon a nagymajori
ingatlan megvétele ügyében. Azt a pozitív elbírálást, illetve javaslatot kaptuk, hogy
mivel ez a megjelölt ingatlan 1059 m2 nagyságú külterületi ingatlan kevesebbe kerül,
mint ahogy gondoltuk, kitudtuk egészíteni a vételi ajánlatunkat és hozzá még egy 1500
m2‐es területű ingatlan megvásárlására is lehetőség adódott, ebből a pénzügyi
keretből. A bizottság a vételt támogatja, és megbízza Polgármester Urat, hogy a
szerződést írja alá és a testület felé elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ez Nagymajorban van a régi iskola, amit az előző tulajdonos felújított 60%‐os
állapotban van, és a mellette lévő telek. A bolt és iskola közötti területet is megtudjuk
vásárolni, mert az állami támogatás 100%‐os és erre megkaptuk a támogatást.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege‐
Nagymajor 01111/3 hrsz.‐ú kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú 1059 m2
területű, valamint a 01112 hrsz.‐ú kivett tanya, gyümölcsös művelési ágú 1500 m2
területű külterületi nagymajori ingatlanokat megvásárolja.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést megkösse.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a téli és egyéb értékteremtő
startmunka program keretében ingatlanok vásárlását – 5 fő igen szavazattal (Simon
Albert és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
174/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege‐
Nagymajor 01111/3 hrsz.‐ú kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú 1059 m2
területű, valamint a 01112 hrsz.‐ú kivett tanya, gyümölcsös művelési ágú 1500 m2
területű külterületi nagymajori ingatlanokat megvásárolja.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést megkösse.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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9.

Napirendi pont
Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013.
szeptemberében végzett munkájáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Utóbbi időszakban már így lesz és a hivatal munkájáról írásban is beszámol.
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta nagyon szép részletes 14 oldalas
előterjesztést kaptunk személyekre lebontva az önkormányzat dolgozóinak munkájáról.
Jegyző Asszony is leírta munkájának java részét. Bizottsági ülésen részletesen, színesen
kiegészítette ezt a beszámolót.

10.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Bizottság megtárgyalta, papíron kaptuk előterjesztésben, teljesen friss számokkal,
Pénzügyi Irodavezető Asszony részéről szóban is ismertette az összesített szállítói
állományt. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mellyel egyhangúlag egyetért és
elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Említettem Könyvvizsgáló Úrnak is, hogy a ‐604 millióból jelen pillanatban a Tiszacsege
Város Önkormányzat intézményi összevont szállítói állománya összevontan 53.600 ezer
Ft. A közüzemi szállítói állomány pedig 11. 097.745 Ft. A ‐604 millióból ennyi maradt,
jelen pillanatban az önkormányzat számláján van pénz. Tényleg azt tudom mondani,
hogy köszönet a kormánynak, az önkormányzat felelős gazdálkodásának, a hivatalnak,
hogy itt tartunk és erre pályáztunk most.
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Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Sehol nem volt tisztalap, van akinek viziközmű tartozása van, van akinek hitel
maradékai vannak. Sajnos ez a szállítói állomány is megvan még, bár ha ránézünk a
csökkenésére az is szép. Ebben nem tudok kritizálni, ha lesz rá forrás, akkor kapnak
erre az önkormányzatok és ki lehet lábalni belőle.
Szilágyi Sándor polgármester:
Sajnos Tiszacsegén volt az egyik legnagyobb.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
A mostani beszélgetés a bizottsági üléseknek a hangulatát idézi, ahol tételesen
végigmegyünk ezeken a sorokon, átitatja a mindennapjainkat az anyagi helyzetünkkel
való foglalkozás. Bizony vannak itt kemény viták arról, hogy mit, merre, hogyan
csináljunk, fontos és szem előtt van az a gazdálkodás, amit végzünk. Pozitív
hozzáállással próbáljuk segíteni, a vita mindig jó, úgy gondolom, idézi a bizottsági
üléseket, amikor mindenki elgondolkodik, hogy hogyan legyen jó és azt keményen
képviseli.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
szóló tájékoztatóval, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 5 fő igen
szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

175/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az önkormányzat és intézményei
szállítói állományáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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11.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat pályázatának benyújtása mikrobusz
beszerzésére
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Tanyagondnoki Szolgálatot sikerült eredményesen működtetni, ezért beadhatjuk a
pályázatot egy mikrobuszra, bízom benne, hogy a testület ezt meg is fogja szavazni. 10
millió Ft lenne a pályázati forrás és 2.700 ezer Ft a saját forrás, az áfát kellene nekünk
befizetni.
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Bizottság tárgyalta egyhangúlag támogatjuk a mikrobusz megvételét, már régen téma
ez, hogy jó lenne, apropóját a Tanyagondnoki Szolgálat adta, az indokolás az, hogy
Nagymajor olyan távolságra van Tiszacsegétől, hogy mindenképpen jó lenne, ha nem
csak személygépkocsival tudnák személyeket szállítani a két településrész között,
hanem mikrobusszal is. Ez a keret nettó 10 millió Ft‐os összeg, amely az
önkormányzatnak 2,700 ezer Ft‐ot jelent, javasolja a bizottság elfogadásra, mert ezért
az összegért egy mikrobusz lesz tulajdonában az önkormányzatnak, mely nagyon
hasznos lenne a Tanyagondnoki Szolgálatnak és segítené a távolban, a Nagymajorban
lakók életét.
Szilágyi Sándor polgármester:
Hétvégenként más célra is tudnánk használni, például gyerekeket, sportolókat
szállítani.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete pályázatot kíván benyújtani a
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében, mely keretei belül egy mikrobuszt
kíván beszerezni 12.700.000. Ft értékben.
A tervezett fejlesztés forrásösszetétele: 10.000.000. Ft pályázati forrás, 2.700.000.
Ft önkormányzati saját forrás.
2. A Képviselő‐testület kötelezettséget vállal, hogy az 1. pontban megjelölt
12.700.000. Ft összköltségű fejlesztéshez 2.700.000. Ft önkormányzati saját forrást
biztosít, az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési előirányzata terhére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Tanyagondnoki Szolgálat pályázatának benyújtása mikrobusz beszerzésére – 5 fő
igen szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
176/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete pályázatot kíván benyújtani a
tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében, mely keretei belül egy mikrobuszt kíván
beszerezni 12.700.000. Ft értékben.
A tervezett fejlesztés forrásösszetétele: 10.000.000.‐ Ft pályázati forrás
2.700.000.‐ Ft önkormányzati saját forrás

2.

A Képviselő‐testület kötelezettséget vállal, hogy az 1. pontban megjelölt 12.700.000. Ft
összköltségű fejlesztéshez 2.700.000. Ft önkormányzati saját forrást biztosít, az
Önkormányzat 2013. évi fejlesztési előirányzata terhére.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: 2013. október 31.

12.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
2013. október 02‐án Tiszacsegén a Megyei Önkormányzat illetékeseivel, Füzesiné Nagy Zita
jegyző asszonnyal, valamint Józsa Erikával a 2014‐2020 közötti időszak fejlesztési terveiről
folytattunk egyeztető tárgyalásokat. A tervet már előzőleg elkészítettünk, amelyet
folyamatosan a képviselő társaimmal is megtárgyaltunk. Erikának rengeteg munkája van
benne, Jegyző Asszony segítségével a mi tanácsainkat elfogadva elkészült. A megyétől érkezett
két fiatalember teljes megelégedésére szolgált ez a terv, javaslat. Ebbe a legfontosabbakat
vettük előre, ebben az útjavítások, épület felújítások és egyebek vannak benne. Ezek még
tervek, de bízom benne, hogy ez alapján, ha lesznek a finanszírozások a településekre
visszaosztva, és a megyétől fogjuk ezeket a pénzeket elnyerni.
2013. október 03‐án a Magyar Labdarugó Szövetség Hajdú‐Bihar Megyei Igazgatóság
meghívására Romániában Paleuban a „Hajdú‐Bihar Megyei Polgármesterek Sportnapján”
vettem részt, ahol egy műfüves pályát adtak át és bajnoki mérkőzésen vehettünk részt. A két
ország határhoz közel lévő településeivel tovább erősíthettük a bizalmat és
továbbfejleszthettük a gondolatmeneteket, amelyek már régóta nagyon sok embernek az
elvárása.
2013. október 08‐án Balmazújvároson a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület rendkívüli
elnökségi ülésén vettem részt, ahol fő napirendi pontként az EMVA III. – Turisztikai TK5.
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értékelési szempont és igénybe vehető támogatás; az egyesület működése, finanszírozása; A
LEADER pályázatokról, a feldolgozás ütemezéséről szóló tájékoztató; valamint pályázati
aktualitások kerültek megtárgyalásra.
2013. október 12‐én a Tiszacsegei Idősek Klubja közreműködésével Önkormányzatunk az
Idősek Világnapja alkalmából a Művelődési Otthonban ünnepséget szervezett. Az ünnepség
keretén belül Tiszacsege legidősebb lakosait is köszöntöttük. Nagyon sok idős ember részt vett
rajta, nagyon sikeresnek láttam, az elkövetkezendő időkben amennyiben tudjuk támogatni
fogjuk ezeket a rendezvényeket. A Jegyző Asszonnyal vettünk részt rajta. Úgy gondolom, hogy
elérte a célját ez a rendezvény. Az önkormányzatunk vállalta fel a rendezvény anyagi vonzatát,
nagyon jó helyre költöttük. Megköszönöm az időseknek is, hogy ilyen aktívak voltak.
2013. október 12‐én Újszentmargitán a Műfüves pálya ünnepélyes átadó ünnepségére kaptam
meghívást, ahol találkoztam két országgyűlési képviselővel és más polgármester kollégákkal.
Nagyon szép műfüves pályát épített Újszentmargita, ez a lehetőség Tiszacsegének is áll. 70%
volt az állami támogatás és a 30%‐ot önkormányzatunk önerőként nem tudta biztosítani, ezért
ez a pálya Tiszacsegén nem épülhetett meg. A Hajdú‐Bihar Megyei Labdarugó Szövetség elnöke
azt mondta, hogy külön kiemelten fogja kezelni Tiszacsegét, ha bírunk az önerővel, akkor
segítenek ennek a lebonyolításával.
2013. október 14‐én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú‐Bihar Megyei Szervezete a
tiszacsegei települési agrárgazdasági bizottság alakuló ülését Tiszacsegén szervezte. Az elnöke
Losonczi János, tagjai Kovács Zsolt, illetve Lévai András és Fekete Géza. Úgy gondolom, hogy
egy aktív bizottság lesz. Az önkormányzat is tagja. Jelen pillanatban feldolgozás alatt van, ha
mégis úgy dönt az Országos Elnökség jogi osztálya, hogy nem lehet tagja az önkormányzat,
akkor újra össze kell hívni az agrárkamarai tagokat és az önkormányzat helyett mást kell
választani.
2013. október 15‐én a Magyar Hajdúk Szövetségével Debrecen, Varga utca 44. szám alatt
található Integrációs Közösségi Szolgáltatói Térben kiállítás céljából 2 fm‐re 30 ezer Ft+ áfa/hó
összegért bérleti szerződést kötöttünk. A reklám területet Tiszacsege részére, a kistermelők
termékeinek népszerűsítése érdekében vettük bérbe.
2013. október 17‐én Debrecenben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú‐Bihar Megyei
Szervezete, valamint a Debreceni Egyetem által rendezett „földfórumon” vettem részt. „A
Földtörvény”‐ről a 2013. CXXII. törvény a mező‐ és erdőgazdasági földek forgalmáról Budai
Gyula államtitkár Úr tartott előadást. Államtitkár Úrral sikerült beszélni, hogy külön
Tiszacsegével kapcsolatban egy‐két elképzelésünk van. Például szeretnénk a tiszacsegei
Horgászegyesületet abban támogatni, hogy a Nyugati‐csatornát horgászat céljára újra adják
vissza a tiszacsegei horgászegyesületnek. Államtitkár Úr segítségét ajánlotta fel, kérte, hogy
írásban nyújtsuk be, ezt meg is kaptam Simon Albert Elnök Úrtól és az önkormányzat
támogatásával tovább fogom küldeni Államtitkár Úr felé. Ezt idáig nem tudták érvényre
juttatni, nagyon régi vágya a tiszacsegei horgászoknak, illetve az ide látogató horgászoknak.
2013. október 18‐án Nyírábrányban mezőgazdasági gépkezelőket vizsgáztattunk, a
vizsgabizottságban kellett részt vennem.
2013. október 19‐én a folyási Falunapra kaptam meghívást, ahol a közösségi tér ünnepélyes
átadására is sor került. A rendezvényen Romániából Szentpál település, valamint Magyargorbó
település polgármesterei, valamint képviselői is részt vettek.
2013. október 21‐én az adai polgármester meghívására Szerbiába utaztam, mely Szegedhez 60‐
80 km‐re lévő 11‐12 ezer fős település, nagyon szívélyes vendégfogadásban részesültem.
2013. október 22‐én Budapesten a Földművelésügyi Minisztériumban Budai Gyula államtitkár
Úrral egyeztető megbeszélést folytattunk.
2013. október 23‐án a hagyományokhoz híven ismételten Tiszacsegén került megrendezésre a
„Cserkész Kupa” elnevezésű Nemzetközi szabadfogású birkózó verseny, ahol a helyi
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Sportegyesület Elnöke Bagdi Sándor volt a levezető elnök, a nap lebonyolításáért ő volt a
felelős. Köszönöm Alpolgármester Úrnak, úgy gondolom, hogy kellően meg volt szervezve és
megelégedve vettek részt a gyerekek is, a felnőttek is. Ládiné Ibolya és kolléganői is segítették
ezt a rendezvényt. Nagyon sikeres volt a rendezvény, aminek külön örülök, hogy nagyon sok
tiszacsegei gyerek is eredményt ért el, érezhető az a folyamat, amelyet még Bodnár György
képviselő társam elindított. Több pénzt fog kapni az idén a bírkózó szakosztály is. Érezhető,
hogy a gyerekek között ez a sport elindult és nagyon sokan részt vesznek ezen a küzdősporton.
Az önkormányzat továbbra is fogja támogatni a lehetőségeihez mérten a bírkózó szakosztályt.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Annyit szeretnék elmondani, hogy Tiszacsege csapata nyerte az első helyezést a megyei szintű
pontversenyben, nagy fölénnyel 20‐30 pont különbséggel győztük le a vetélytársakat. Én is
csak gratulálni tudok a csegei szülőknek, a csegei résztvevőknek, azoknak, akik ebben segített
nekünk szeretném köszönetemet kifejezni.

Szilágyi Sándor polgármester:
Tényleg igaz, hogy Bodnár György, aki jelenleg polgármester Somlószőlősön, az ő
kezdeményezései, erőfeszítései nagyon látszik a tiszacsegei gyerekeken. Itt szeretném Bodnár
György polgármester kollégának is megköszöni.
2013. október 24‐25‐én Tihanyban Halász János államtitkár Úr meghívására a Városok, Falvak
Szövetsége ülésén vettem részt. Államtitkár Úr ígérte, ha jövő évben kéréssel fordulunk hozzá,
támogatni fogja, és kifejezte Tiszacsege iránti elkötelezettségét és pénzügyileg is támogatja, ha
olyan pályázatokat fogunk igénybe venni, amit az ő minisztériuma támogathat. Kiemelten
szeretné a Halászléfesztivált és az egyéb hagyományőrző programokat is támogatni.
2013. október 28‐án Tiszacsegén a Hajdú‐Bihar Megyei Birkózó Szövetség elnökségi tagjaival az
idei és a jövő évi tervekről, elképzelésekről, pályázati lehetőségekről folytattunk egyeztető
megbeszélést. Ők is megállapították, amit Alpolgármester Úr is jól mondott, hogy nagyon sok
tiszacsegei gyerek vett ezen részt, nagyon jó eredményeket értek el, ők is szeretnék
Tiszacsegét kiemelten kezelni és ezért kértek, hogy az elkövetkezendő időben több állami
támogatást is kap a sport és közösen figyeljünk oda, amennyiben lehet segítse az
önkormányzat a Birkózó Szövetséget. Az idén nyáron is Tiszacsege biztosított 2 héten át
szállást és lehetőséget arra, hogy az edzéseket a szünet alatt Tiszacsegén eltudják végezni,
fürdési lehetőséget kaptak, a szállást és a fürdőzést is térítésmentesen biztosítottuk.
Megköszönte a Szövetség elnöke, bár hozzátette, hogy szeretné, ha hagyomány lenne ebből,
mert nagyon kellemes a Tisza‐part és a gyerekek is nagyon szerettek itt lenni. Ha lehetőség van
rá nem zárkóznánk el ettől a segítségnyújtástól sem.
2013. október 28‐án Tiszacsegén a Révhajósok Országos Szövetsége képviselőivel az elnyert
pályázat támogatási összegének újbóli felosztásáról folytattunk egyeztető tárgyalásokat, mely
sikerrel járt.
2013. oktőber 30‐án Hajdúszoboszlón jártam, ott is egy piacra jutási lehetőséggel kapcsolatos
értekezlet volt a kistermelőknek, ott találkoztam a mátraderecskei polgármester kollégával.
Mátraderecskén van a széndioxidos kezelés, ő biztosította volna a tiszacsegei lakosoknak a
lehetőséget arra, ami már a gyakorlatban is bizonyított, hogy az érszűkületeseknél hihetetlen
komoly eredményeket értek el. Ahogy lehet ezzel a lehetőséggel élni tudunk, ha a
családorvosok tényleg indokoltnak látják, akkor az oda és visszautazás is térítésmentes lehet.
Ha a képviselő‐testület gondolja nézzük meg. Doktor Úrnak tényleg felhívom erre külön a
figyelmét, hogy ha más nem is, de mi ketten érjünk ezzel a lehetőséggel és az ottani orvossal
vedd már fel a kapcsolatot. Aki egyetért a polgármesteri jelentéssel és az elhangzott

kiegészítéssel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a polgármesteri jelentést – 5 fő
igen szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
177/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

13.

Napirendi pont

Különfélék
a.) Központi Orvosi Ügyelet dolgozói részére ünnepnapi díjemelés bevezetése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Központi Orvosi Ügyelet vezetője Gadóczi Doktor Úr jelezte (már tavaly is, ünnepi
napokon az érvényben lévő jogszabályok szerint nem tudtuk finanszírozni) minimális
plusz költségről lenne szó, a karácsonyi ünnepnapokra díjemelés bevezetését kérte.
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
A tavalyi évben olyan napok estek 24 órás ügyeleti szolgálatba, amit plusz megbeszélés
alapján támogattak az önkormányzatok. Jelenleg az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet módosításra került ez év október 11‐én, amelyben a
háziorvosi ügyeleti ellátásban alapdíjemelést irányoz elő részünkre. Ez azt jelenti, hogy
az ügyeleti feladatot ellátó önkormányzatok erre az időszakra, az év elejétől
visszamenőlegesen és ezen túl is folyamatosan, havi bontásban támogatásdíj emelést
fognak kapni. Ennek nagyon örültünk, tekintettel arra, hogy az ügyeletek
alulfinanszírozottak, ennek az emelésnek nagyon örültünk. Az volt a kérésem és az
indítványom ezzel kapcsolatban, hogy a karácsonyi ünnepekre december 24‐25‐26‐ára
javaslok megszavazni személyenként 250 Ft‐os ügyeleti óradíj emelést, amely fejenként
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az ügyeletben részt vevő karácsonykor szolgálatot teljesítő dolgozóknak 6 ezer Ft‐os
emelést jelentene. A bizottság megtárgyalta, egyhangulag támogatta, hogy ezt a
díjemelést adjuk meg. Bejelentettem, hogy ez a 2013 évi költségvetésünket nem érinti.
Ez januárban kerülne első alkalommal kifizetésre és erre a kiemelt ünnepre az év
három napjára december 24‐25‐26‐ára vonatkozik ez az előterjesztést. Bizottságunk
támogatta, arra kérem a Képviselő‐testületet, hogy ezt támogassa.
Szilágyi Sándor polgármester:
Tudom, hogy az orvosi ügyelet nagyon jól végzi a munkáját. Tavaly voltam egy
konferencián, ahol az orvosi ellátás megszervezése volt a téma Zalaegerszegen, most
Székesfehérvárra hívnak. Zalaegerszegtől 15 km‐re lévő településen az orvosi
ügyeletnél komoly gondot okozott, hogy nem találtak orvost az orvosi ügyeletre 4 ezer
Ft‐ért. Ez a 2.350 Ft, csak karácsonyra vonatkozik, amúgy az eredeti állapot áll vissza
2.100 Ft. Az önkormányzatunknak erre van kellő fedezete, és támogatjuk, hogy Doktor
Úr könnyebben tudjuk orvosokat biztosítani az ügyeletbe, ez vonatkozik az
asszisztensekre, gépkocsivezetőkre is.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege
és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat által fenntartott, Tiszacsege Város
Önkormányzata által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban részt vevő
orvosok, asszisztensek, gépkocsivezetők díjazását 2013. november 01. napjától:
1. Ügyeletes orvos (vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díja hétköznap: 1.600 Ft/óra,
ügyeleti díja hétvégén: 2.100 Ft/óra
2. Ügyeletes asszisztens (vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díja hétköznap: 800
Ft/óra, ügyeleti díja hétvégén: 1.000 Ft/óra
3. Ügyeletes gépkocsivezető (vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díja hétköznap:
700 Ft/óra, ügyeleti díja hétvégén: 900 Ft/óra
4. A karácsonyi ünnepnapokon (december 24‐25‐26‐án) az
‐ ügyeletes orvos ügyeleti díja: 2.350 Ft/óra;
‐ ügyeletes asszisztens ügyeleti díja: 1.250 Ft/óra
‐ ügyeletes gépkocsivezető ügyeleti díja: 1.150 Ft/óra
összegben állapítja meg.
A fent említett ügyeleti díjak számla ellenében teljesített bruttó összegnek minősülnek.
Képviselő‐testület a szükséges fedezetet az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Központi Orvosi Ügyelet
dolgozói részére ünnepnapi díjemelés bevezetését – 5 fő igen szavazattal (Simon
Albert és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

35 / 40

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. OKTÓBER 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

178/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege és
Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat által fenntartott, Tiszacsege Város
Önkormányzata által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban részt vevő orvosok,
asszisztensek, gépkocsivezetők díjazását 2013. november 01. napjától:
1.

Ügyeletes orvos (vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díja hétköznap: 1.600 Ft/óra,
ügyeleti díja hétvégén: 2.100 Ft/óra

2.

Ügyeletes asszisztens (vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díja hétköznap: 800
Ft/óra, ügyeleti díja hétvégén: 1.000 Ft/óra

3. Ügyeletes gépkocsivezető (vállalkozási jogviszonyban): ügyeleti díja hétköznap: 700
Ft/óra, ügyeleti díja hétvégén: 900 Ft/óra
4. A karácsonyi ünnepnapokon (december 24‐25‐26‐án) az
‐ ügyeletes orvos ügyeleti díja: 2.350 Ft/óra;
‐ ügyeletes asszisztens ügyeleti díja: 1.250 Ft/óra
‐ ügyeletes gépkocsivezető ügyeleti díja: 1.150 Ft/óra
összegben állapítja meg.
A fent említett ügyeleti díjak számla ellenében teljesített bruttó összegnek minősülnek.
Képviselő‐testület a szükséges fedezetet az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

b.) Dr. Gáts Ügyvédi Irodával keret‐megállapodás kötésére javaslattétel
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Említettük, hogy a műszaki ellenőrök megállapították, hogy az Óvoda és Bölcsődének a
tetőszerkezete jelen állapotában így nem maradhat. Az óvodának a műszaki
megoldásai nem az elvártaknak megfelelő. Több helyen beázik és eső idején a
tetőszerkezet, a szigetelés átázik. Sajnos a kivitelező felszámolást indítványozott maga
ellen, nagyon nehéz elérni őket. Jelen pillanatban, hogy az önkormányzat meglelje a
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lehetőséget arra, hogy őket továbbra is bevonjuk ennek a javításába, ezért egy ügyvédi
irodát szeretnénk megbízni, Dr. Gáts Ügyvédi Iroda, dr. Gáts Andrea ügyvéd szakjogász,
ő az, aki az ilyen problémákkal jelenleg is foglalkozik. Szakmérnök javasolta, nem
ismertük ezt a hölgyet, Jegyző Asszonnyal már voltunk is fent az irodájában, mind a
ketten úgy állapítottuk meg, hogy agilis ügyvédnő. Meg kell, hogy bízzuk, a díjazása 30
ezer Ft óránként, nem egy olcsó, de ahhoz, hogy ezeket a munkákat átlássa,
átdolgozza, ennél olcsóbbat nem találtunk. Javaslom a Képviselő‐testületnek, hogy
fogadjuk el ezt a határozatot. A bizottság tárgyalta, nem szabad félbe hagyni, bízom
benne, hogy vagy a kivitelezőt, vagy a műszaki ellenőrt előtudjuk keríteni, hogy olyan
állapotba hozzák az óvodát, hogy legalább eső idején is tudjanak benne a gyerekek
tartózkodni és időtálló legyen az épület. A munkájáról a képviselő‐testületnek és a
lakosoknak befogunk számolni. Van‐e valakinek hozzászólása, kérdése? Mivel nincs,
ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Dr. Gáts
Ügyvédi Iroda keretében dr. Gáts Andrea ügyvéd, kodifikációs szakjogászt – 7400
Kaposvár, Múzeum u. 2. – megbízza a tiszacsegei Óvoda u. 3/a. szám alatt megvalósult
óvoda és bölcsőde építés beruházása során felmerülő jogviták és jogi feladatok során
az önkormányzatot képviselje.
Képviselő‐testület dr. Gáts Andrea díjazását 30.000 Ft+áfa/óradíj és az arra vetített
15%‐os költségátalány összegével fogadja el.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Dr. Gáts Ügyvédi Irodával
keret‐megállapodás kötését – 5 fő igen szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
179/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Dr. Gáts
Ügyvédi Iroda keretében dr. Gáts Andrea ügyvéd, kodifikációs szakjogászt – 7400
Kaposvár, Múzeum u. 2. – megbízza a tiszacsegei Óvoda u. 3/a. szám alatt megvalósult
óvoda és bölcsőde építés beruházása során felmerülő jogviták és jogi feladatok során
az önkormányzatot képviselje.
Képviselő‐testület dr. Gáts Andrea díjazását 30.000 Ft+áfa/óradíj és az arra vetített
15%‐os költségátalány összegével fogadja el.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a keret‐megállapodás
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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c.)

Dr. Kolozsvári Rudolf kardiológiai szakellátás tervének megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Dr. Kolozsvári Rudolf kardiológiai szakellátás tervét a bizottság megvitatta. Doktor Úr
írt egy levelet, az a kérése, hogy ő egy szakellátást biztosít Egyeken és ezt a szakellátást
anyagilag Tiszacsege Önkormányzata is támogassa. Első hallásra támogatásomról
biztosítottam, hogy mindenféleképpen tárgyalok a képviselő‐testülettel és 100 ezer Ft
keretösszeget kellett volna biztosítani a Doktor Úrnak. Ő speciális kardiológus.
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját, hogy
tájékoztassa a lakosságot, hogy ez a szolgáltatás Polgáron is és Balmazújvároson is él.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Dr. Kolozsvári Rudolf kardiológus szakorvos a levélváltás után 2013. október 30‐án a
bizottsági ülésen megjelent és elmondta a kérését, illetve beszámolt a munkájáról. Ő
Egyeken október 4‐én kezdte meg az egyeki önkormányzat támogatásával a
magánorvosi tevékenységét, ő egy vállalkozó szakorvos, azt kérte Egyektől és
Tiszacsegétől is, hogy az önkormányzatok támogassák az ő munkáját. Ő jelenleg Egyek
támogatásával október 04‐étől folyamatosan dolgozik, ez egy fix havi alapú támogatást
jelentett volna önkormányzatunknak. Nagyon sokat gondolkoztunk rajta,
megfontoltuk, azt tudjuk mondani, hogy jelenleg állandó fix összeggel
önkormányzatunk anyagi helyzetére vonatkozóan is nem tudja támogatni a
magánvállalkozást. Azonban aki igényt tart erre a kardiológiai magánrendelésre és
megszeretné vizsgáltatni magát az elérhetőségét, a munkarendjét Doktor Úrnak az
önkormányzattól is megfogja kapni. A Csegei Körképben közölni fogjuk a rendelési
idejét, rendelési díjait, lebontva vizsgálatokra, receptírásra. Kitért Polgármester Úr arra
is, hogy kardiológiai vizsgálat nem csak magánrendelés keretében érhető el,
szakorvosok dolgoznak OEP támogatással Polgáron, Balmazújvároson, Tiszafüreden is,
illetve Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán elérhető ingyenes kardiológiai vizsgálat,
aki nem akar ilyen nagy távolságokat utazni, akinek az idő fontos és a távolságot nem
akarja megtenni, az ezentúl Egyeken is talál kardiológiai szakrendelést. A bizottság
megtárgyalta és a bizottság azt javasolja elfogadni az előterjesztés b.) pontját, hogy
jelen pillanatban anyagi helyzetünkre tekintettel a vállalkozó orvost fix havi
támogatásban nem tudjuk részesíteni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nem könnyű ezt a döntést meghozni, de mégis úgy gondoljuk, hogy az ellátás Polgáron
is és Balmazújvároson is biztosított térítésmentesen. Ha valaki mégis úgy gondolja,
hogy ezt a külön szolgáltatást venné igénybe, sajnos azt meg kell akkor fizetni. Így
önkormányzatunk nem támogatja ezt a lehetőséget. Hozzáteszem, ha a későbbiek
folyamán, ha változik vagy esetleg másfajta finanszírozás kerül fel, akkor visszatérünk
rá. Ismertetem a határozati javaslatot:
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„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete dr. Kolozsvári Rudolf által
Egyeken indítandó kardiológiai magánrendelését az önkormányzat anyagi helyzetére
való tekintettel nem tudja támogatni.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről dr. Kolozsvári
Rudolfot értesítse.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Dr. Kolozsvári Rudolf
kardiológiai szakellátás tervét nem támogatja – 5 fő igen szavazattal (Simon Albert és
Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
180/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete dr. Kolozsvári Rudolf által
Egyeken indítandó kardiológiai magánrendelését az önkormányzat anyagi helyzetére
való tekintettel nem tudja támogatni.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről dr. Kolozsvári
Rudolfot értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

d.) Kun István részére földterület értékesítése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
A Török Bálint utca 1. szám alatti ingatlant, mely üres telek Kun István Eger, Liszt F. u.
23. szám alatti lakos (ő is tiszacsegei lakos volt, aki gyerekkorában szembe lakott ezzel
az ingatlannal) szeretné megvásárolni. Önkormányzatunkra térítésmentesen szállt ez a
telek, ő rendben tartaná, gondozná, szeretne kisebb zöldségeket, egyebeket, termelni,
gyümölcsfákat telepíteni. Úgy gondolom, ha az ilyen telkekre egyre több jelentkező
lenne, segítenénk, mert Tiszacsegének javítaná a városképét. Bent a központban ilyen
lehetőséget nem tudunk ajánlani, 50 ezer Ft + áfáért adnánk oda a területet.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege, Török Bálint utca 1. szám alatt lévő
1627/1 helyrajzi számú 887 m2 nagyságú „lakóház, udvar” megjelölésű, valóságban
„beépítetlen területű” ingatlant Kun István 3300 Eger, Liszt Ferenc utca 23. szám alatti
lakos részére értékesíti.
Képviselő‐testület az ingatlan vételárát 50.000 Ft + áfa összegben határozza meg.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Kun István részére telek
értékesítését – 5 fő igen szavazattal (Simon Albert és Tóth Imre nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

181/2013.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege, Török Bálint utca 1. szám alatt lévő
1627/1 helyrajzi számú 887 m2 nagyságú „lakóház, udvar” megjelölésű, valóságban
„beépítetlen területű” ingatlant Kun István 3300 Eger, Liszt Ferenc utca 23. szám alatti
lakos részére értékesíti.
Képviselő‐testület az ingatlan vételárát 50.000 Ft + áfa összegben határozza meg.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás‐vételi
szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

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

K. m. f.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Bagdi Sándor
jegyzőkönyvhitelesítő
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