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Ikt.sz.: 622-31/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án
du. 1530 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő

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

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő
képviselő jelen van. Távolmaradását dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon
Albert jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a polgármesteri jelentés
kivételével a napirendi pontok tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

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

4 fő.

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

Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

3./

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjról szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata,
módosítása

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

A szociális ellátások rendjéről szóló 17/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Javaslat a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. (IX.29.) rendelet
felülvizsgálatára és a temető használatának rendjéről szóló új rendelet
megalkotására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

A 161/2013. (X.02.) számú határozat módosítása a kormányhivatal szakmai
véleménye alapján
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. I. félévi
munkatervének elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

10./ 2014. évi városi rendezvénynaptár-tervezet
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
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11./ Városi rendezvények értékelése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ Tájékoztató Tiszacsege Város
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Önkormányzat

és

intézményei

szállítói

13./ Ingatlanértékesítés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
14./ Különfélék

1./

Napirendi pont
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Volt már rendeletünk, az új javaslat itt van előttünk.
Aki egyetért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezettel,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István,
Losonczi János, valamint Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata
26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) E rendelet hatálya a Tiszacsege város
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra terjed ki.

közigazgatási

területén

végzett

(2) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek tisztántartására
vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben határozza meg.
(3) Tiszacsege Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Remondis
Tisza Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
(4) A közszolgáltatási szerződésnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben,
továbbá a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendeletben szabályozottak mellett kötelező
tartalmi eleme az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett települési
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésre vonatkozó feltételek meghatározása.
2. A közszolgáltatás tartalma és terület határai
2.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató
a) az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználótól összegyűjti és elszállítja
- ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten
gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is-,
b) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő szigeteken gyűjtött
vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,
c) a lomtalanítás körébe tartozó hulladékot az ingatlanhasználótól összegyűjti, illetve
átveszi és elszállítja,
d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett települési
hulladékot összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről,
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e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
körébe tartozó hulladék kezeléséről,
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítményt, a Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központot üzemelteti.
(2) A közszolgáltató az önkormányzat számára közszolgáltatói tevékenységéről évente
részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készít.
(3) A közszolgáltatási terület Tiszacsege város teljes közigazgatási területére kiterjed,
melyen belül valamennyi ingatlanhasználó esetében kötelező jelleggel igénybe veendő a
közszolgáltatás.
3. A gyűjtőedények
3.§
(1) A közszolgáltató az alábbiakban felsorolt gyűjtőedényeket biztosítja:
a) 60 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 12 kg hulladék helyezhető el,
b) 120 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 25 kg hulladék helyezhető el,
c) 1100 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 230 kg hulladék helyezhető el,
d) 5 m3-es gyűjtőedény, melyben legfeljebb 900 kg hulladék helyezhető el,
e) 120 literes gyűjtőszák, melyben legfeljebb 20 kg hulladék helyezhető el.
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentését követően - amennyiben még az
adott ingatlanra nincs kiadva - az ingatlanon keletkező vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló,
általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja.
(3) A gyűjtőedénynek bizonyíthatóan a közszolgáltatónak felróható okból bekövetkezető
sérülése vagy megsemmisülése esetén annak cseréje a közszolgáltató kötelezettsége.
(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárt - mely az edényzet mindenkori pótlási értéke - az ingatlanhasználó köteles
megtéríteni a közszolgáltatónak, a kár bekövetkezésétől számított 30 napon belül.
(5) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt rendeltetésszerűen használni.
4. A hulladék elszállításának rendje
4.§
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében az ingatlanhasználó által a közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot hetente
egy alkalommal - lehetőség szerint mindig ugyanazon a napon - köteles az
ingatlanhasználótól elszállítani.
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(2) A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente két alkalommal
egy-egy napos – előre meghatározott időpontban végzett – lomtalanítás keretében
gondoskodik.
5.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a települési hulladék elszállítása
céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban az ingatlan bejáratának közelében, a
közterületen, a közúttól legfeljebb 1 méteres távolságra, a közszolgáltató által jól
hozzáférhető helyen elhelyezni.
(2) Az ingatlanhasználónak a gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban kell tartania, mind
az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre történő kihelyezésekor.
6.§
(1) A közszolgáltató csak az általa rendszeresített gyűjtőedényekben elhelyezett
hulladékot köteles átvenni.
(2) Ha a közszolgáltató észleli, hogy a gyűjtőedénybe olyan anyagot helyeztek el, amely
nem minősül háztartási hulladéknak, vagy az edényzet súlya meghaladja az előírt mértéket, a
hulladék elszállítását ideiglenesen – az előírt szállítási feltételek megvalósulásáig –
megtagadhatja. Ezt a körülményt a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó tudomására
hozni.
7.§
Nem helyezhető el a gyűjtőedényben
a) folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely
veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét,
továbbá
b) települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési-bontási hulladék,
állati tetem, elektronikai és veszélyes hulladék.
5. Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató bejelentési, tájékoztatási kötelezettsége
8.§
(1) Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles bejelenti, ha a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.
(2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén a korábbi és az új
ingatlanhasználó is köteles 15 napon belül - írásban - bejelenteni a közszolgáltatónak a
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változást, csatolva a változást igazoló dokumentumot (pl. adásvételi szerződés, bérleti
szerződés).
(3) Az üdülőingatlan esetében a tulajdonost terheli a (1)-(2) bekezdés szerinti bejelentési
kötelezettség.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban
bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban
köteles értesíteni.
(5) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére szerződést
köt a közszolgáltatóval.
6. Hulladékgyűjtő szigetek
9.§
(1) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladéknak a közszolgáltató által létesített és
üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő szállításáról az ingatlanhasználó
gondoskodik.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a
közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek és a
környezetet ne szennyezzék.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és
környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik.
7. A többlethulladék kezelése
10.§
(1) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja az ingatlanon
használt gyűjtőedény űrtartalmát, a többlethulladékot a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel
ellátott gyűjtőzsákba teheti az ingatlanhasználó.
(2) Ha az ingatlanhasználó bejelenteni a közszolgáltatónak, hogy ingatlanán az addig
szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék
keletkezik, a bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt
időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő, illetve
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt biztosítani.
(3) Ha az ingatlanhasználó nem az (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon kezeli a
többlethulladékot, a közszolgáltató jogosult, de nem köteles a hulladékot elszállítani. A
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többletszolgáltatás tényéről és ennek megfelelő díj alkalmazásáról a közszolgáltató az
ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles.
(4) A többletszolgáltatást az ingatlanhasználó köteles megfizetni.
8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra
vonatkozó rendelkezések
11.§
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját számla ellenében negyedévente, a
tárgynegyedév utolsó napjáig köteles megfizetni.
(2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkező változás esetén a közszolgáltatási díjat
a közszolgáltatónak történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően
pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(3) A közszolgáltatás - bejelentett - szüneteltetése esetén a bejelentett időszakra a
díjfizetési kötelezettség is szünetel.
9. Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés
12.§
(1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlanát legalább 3 hónapig nem használja, a
közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését, a gyűjtőedényzet
leadásával egyidejűleg. A közszolgáltatás szüneteltetése a bejelentést követő hónap első
napjával kezdődik. Az ingatlanhasználó köteles írásban nyilatkozatot tenni arról, hogy a
szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja.
(2) Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles
írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az ingatlanát mégis használja, a
közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást
igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.
10. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok
13. §
(1) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonos a 12. §-ban
meghatározott szabályok szerint kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését vagy szezonális
használathoz igazodó hulladékgyűjtést.
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(2) Az üdülőingatlanok esetében, amennyiben az ingatlantulajdonos nem igényli a
közszolgáltató gyűjtőedényét, úgy a közszolgáltató azonosító jelével ellátott 120 literes
gyűjtőzsák alkalmazható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az üdülőingatlan tulajdonosa köteles
tárgyév augusztus hó 31. napjáig legalább 13 db 120 literes gyűjtőzsákot megvásárolni. A
zsákok a megvásárlásuk évében használhatóak fel.
11.A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
14.§
(1) Az e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles
ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok
feltüntetésével.
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes
ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg.

adatait

elsődlegesen

az

(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználók adatait az adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok betartásával és csak a közszolgáltatással összefüggésben használhatja fel, azt
harmadik személynek vagy más szervezetnek át nem adhatja.
12. Záró rendelkezések
15. §
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI.29.) rendelet
Tiszacsege, 2013. december 21.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2./

Napirendi pont
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Jegyző Asszony készítette Oláh Lajos és Mándi László segítségével.
Aki egyetért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezettel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezetet – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon
Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
27/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai
1. §
(1) Tiszacsege Város Önkormányzata közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba
vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem
vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás)
szervez és tart fenn.
(2) A közszolgáltatás kiterjed Tiszacsege város teljes közigazgatási területére.
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2. §
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató Tiszacsege város teljes
közigazgatási területén az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szerv, a
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet (4066 Tiszacsege, Fő u. 57.).
(2) A Képviselő-testület a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel (a
továbbiakban: közszolgáltató) a közszolgáltatás ellátására írásban szerződést köt, melyben a
közszolgáltatás időtartama 2013. január 1. napjától 2018.december 31. napjáig tart.
(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljára történő
átadásának helye a Tiszacsegei Szennyvíztisztító Telep.
(4) A közszolgáltató - e rendeletben előírt módon - folyamatosan köteles gondoskodni a
nem közművei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, a Tiszacsegei
Szennyvíztisztító Telepre történő biztonságos eljuttatásáról és ott az ártalommentes
elhelyezéséről.
2. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
3. §
Tiszacsege valamennyi ingatlanának tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb
jogcímen használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán
keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő
tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni,
továbbá az annak begyűjtésére feljogosított, e rendelet 2. §-ában megnevezett
közszolgáltatónak átadni.
4. §
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről az ingatlantulajdonost
mindenki számára hozzáférhető módon – így különösen az Önkormányzat honlapján
közzétett elektronikus felhívás útján – tájékoztatja.
(2) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az
ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt legalább 8 nappal az (1) bekezdésnek
megfelelő módon értesíti.
5. §
A közszolgáltató – amennyiben az ingatlantulajdonos nem kér kifejezetten későbbi
szállítási időpontot – köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 3 munkanapon
belül a közszolgáltatást elvégezni.
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6. §
(1) A közszolgáltató az ingatlantulajdonosok közszolgáltatással összefüggő személyes
adatai közül a nevet és a lakcímet kezelheti.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti személyes
adatait megadni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(3) A közszolgáltató kizárólag a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, az
ingatlantulajdonossal fennálló kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony
időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően, a jogszabályokban előírt
iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett
ingatlantulajdonos (1) bekezdésben meghatározott adatait.
7. §
(1) A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződésnek a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvényben és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm.
rendeletben szabályozott kötelező tartalmi elemei mellé nem határoz meg továbbiakat.
(2) A Képviselő-testület az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt
ingatlanokra vonatkozóan sajátos szabályokat nem állapít meg.
3. Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség
8. §
(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost díjfizetési kötelezettség
terheli az ingatlanról elszállított szennyvíz mennyisége után.
(2) A közszolgáltatási díj kéttényezős, alapdíjból és ürítési díjból áll.
(3) A közszolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértéke
a) az alapdíj esetében 650,4 Ft/ m3,
b) az ürítési díj esetében 352 Ft/m3.
9. §
(1) A közszolgáltató évente egy alkalommal, legkésőbb október 31-ig kezdeményezheti a
közszolgáltatási díj felülvizsgálatát.
(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díj összegét a közszolgáltató
állapítja meg az e rendeletben foglaltaknak megfelelően.
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a
szolgáltatás nyújtását követően az ingatlantulajdonos által a helyszínen igazolt munkalap
szerint állítja ki a számlát, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat utólag, a
számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.
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4. Záró rendelkezések
10. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
és a közterületek tisztán tartásáról szóló 26/2004.(V.27.) rendelet 2-8. §-a és a 23-27. §-a.
Tiszacsege, 2013. december 21.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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3./

Napirendi pont
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Hosszadalmas megbeszéléseken áttárgyaltuk.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi 57. törvény 44/F. § (3) bekezdése c) pontja alapján - figyelemmel a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdésére - az általa alapított és fenntartott költségvetési szervet, a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezetet jelöli ki a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására és megköti vele e
határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a szerződést
aláírja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés-tervezetet –
4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon Albert nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
200/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/F. § (3) bekezdése c) pontja alapján - figyelemmel a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység
részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésére - az általa
alapított és fenntartott költségvetési szervet, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezetet jelöli ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás ellátására és megköti vele e határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szilágyi Sándor polgármester
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Melléklet a 200/2013.(XII. 18.) KT. számú határozathoz
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete (4066 Tiszacsege, Kossuth u.5.) ,
képviseletében eljár: Szilágyi Sándor polgármester, mint megbízó (a továbbiakban:
Önkormányzat)
másrészről
a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet (4066 Tiszacsege, Fő u. 57.) képviseletében
eljár Oláh Lajos intézményvezető, mint megbízott (továbbiakban: Közszolgáltató )
a továbbiakban: Felek között az alábbiak szerint:
Általános rendelkezések
1.) Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény ( a továbbiakban: Vgtv.) 44/F. § (3) bekezdése c) pontja alapján figyelemmel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet
(továbbiakban Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdésére - a 106/213.(V. 30.) KT. számú
határozatával az általa alapított és fenntartott költségvetési szerevet, a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezetet jelöli ki a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére , elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.
2.) A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatásától a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés k) pontja alapján tekintett el.
3.) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését vállalja.
4.) A közszolgáltatás kiterjed Tiszacsege város teljes közigazgatási területére.
5.) Felek jelen szerződést határozott időre, 2013. január 1. napjától 2018. december 31.
napjáig kötik.
6.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljára történő
átadásának helye a Tiszacsege Szennyvíztisztító Telep.
7.) A Közszolgáltató közreműködőt vagy teljesítési segédet nem vehet igénybe
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A Közszolgáltató kötelezettségei
8.) A Közszolgáltató kötelezettsége - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet alapján - :
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása,
b) a közszolgáltatás önkormányzati rendeletben és jogszabályokban, valamint e
szerződésben meghatározott rendszer, módszer szerinti teljesítése,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép,
eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakember alkalmazása,
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges
fejlesztés és karbantartás elvégzése,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt helyek és létesítmények
igénybevétele,
f) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről, és az alkalmazás
tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább
évenkénti egyszeri tájékoztatása,
g) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
működtetése,
h) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítása,
i) a közszolgáltatást a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon való
végzése
j) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történő
biztonságos eljuttatása,
k) a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a hulladék eltakarítása, a
terület szennyeződésmentesítése, a kárelhárítás, valamint az eredeti környezeti
állapot helyreállítása.
9.) A Közszolgáltató kötelezettségei - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 27/2013.(XII.21.) önkormányzati
rendelet alapján -:
a) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről az ingatlantulajdonos mindenki számára
hozzáférhető módon – így különösen az Önkormányzat honlapján közzétett
elektronikus felhívás útján – tájékoztatása,
b) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonos
értesítése a változás bekövetkezte előtt legalább 8 nappal,
c) amennyiben az ingatlantulajdonos nem kér kifejezetten későbbi szállítási időpontot ,
az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 3 munkanapon belül a közszolgáltatás
elvégezése.
10.) A Közszolgáltató további kötelezettségei:
a) akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodás,
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b) a lakossági kifogások és észrevételek írásban, jegyzőkönyvi formában történő
rögzítése, a probléma haladéktalan kezelése és erről az Önkormányzat haladéktalan
értesítése,
c) az Önkormányzat ellenőrzése során minden szükséges információ és tájékoztatás
megadása.
Az Önkormányzat kötelezettségei
11.) Az Önkormányzat kötelessége
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információk szolgáltatása, a Vgtv. 44/. § (2) bekezdés g) pontjában
foglaltak betartásával,
b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának
elősegítése,
c) a Közszolgáltató kizárólagos szolgáltatási jogának biztosítása,
d) a közszolgáltatási díj mértékéről - a Közszolgáltató által készített díjkalkuláció alapján
- minden év december 31-ig a döntés meghozatala.
A közszolgáltatás finanszírozásának elve és módszerei
12.) A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos kiadásokat elsődlegesen a
közszolgáltatási díjból befolyó bevételekből fedezi. Amennyiben ez nem elegendő, úgy az
Önkormányzat a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak
szerint támogatásban részesíti a Közszolgáltatót.
13.) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig az
Önkormányzatnak benyújtani
14.) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás
költségeit, elszámolását és díját szigorúan elkülöníteni, és e költségeket a közszolgáltatás
díjából nem finanszírozni.
A közszolgáltatási díj meghatározása és megváltoztatása
15.) A Közszolgáltató évente egy alkalommal, legkésőbb október 31-ig kezdeményezheti a
közszolgáltatási díj felülvizsgálatát.
16.) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet módosítását megelőzően a
költségelemzés alapján a Közszolgáltató díjkalkulációt köteles készíteni és azt a jegyző
részére megküldeni.
17.) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a Vgtv-ben és a Korm. rendeletben
meghatározottakat kell figyelembe venni.
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A közszolgáltatási díj megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer
18.) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díj összegét a Közszolgáltató
állapítja meg, az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően.
19.) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos által fizetendő díjról a szolgáltatás nyújtását
követően az ingatlantulajdonos által a helyszínen igazolt munkalap alapján állítja ki a
számlát, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat utólag, a számla
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.
20.) A díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét a
természetes személy ingatlantulajdonosok esetén a szippantott szennyvízre vonatkozó
rezsicsökkentéssel, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-a határozza meg, mely szerint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1)
bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy
ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás
tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő
szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő
időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én
jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel
számított összeg 90%-át.
21.) A díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét a nem
természetes személy ingatlantulajdonosok esetén nettó 1000 Ft/m3.
Az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárás
22.) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató köteles felhívni az
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítani
annak teljesítésére a jogkövetkezményekről történő tájékoztatás mellett. A felszólítás
eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. nap elteltével a
közszolgáltató a díjhátralék, a késedelmi kamat és az egyéb költségek adók módjára történő
behajtását kezdeményezi.
A szerződés megszűnése
23.) A közszolgáltatási szerződés megszűnik
a) a benne meghatározott időtartam lejártával,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
d) felmondással.
24.) A közszolgáltatói szerződés csak akkor mondható fel az Önkormányzat részéről, ha a
Közszolgáltató
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a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan
megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;
b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti.
25.) A teljesítés megkezdését követően a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor
mondhatja fel, ha
a) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a
közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését, vagy
b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a
közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
26.) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést hathónapos felmondási idővel mondhatja
fel, és a közszolgáltatást a felmondási határidő végéig változatlan feltételekkel biztosítani
köteles.
27.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az
irányadók. Amennyiben jelen szerződés a jogszabálytól eltérő megállapítást tartalmaz, úgy a
jogszabályban foglaltak betartása a kötelező.
Tiszacsege, 2013. ................................

.............................................
Közszolgáltató

.............................................
Önkormányzat
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4./

Napirendi pont
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjról szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata,
módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A tavalyihoz képest a kedvezményt meghagytuk, úgy gondoljuk, hogy elég sok adó
terhe van a tiszacsegei lakosoknak. Jegyző Asszonynak külön köszönöm, hogy
indítványozta.
Aki egyetért a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet
módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – A helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról
szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítását – 4 fő igen szavazattal
(dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
28/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjról szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Hatályát
veszti a
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 18/2013. (V. 31.)
önkormányzati rendelet 7. §-a.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2013. december 21.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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5./

Napirendi pont
A szociális ellátások rendjéről szóló 17/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felülvizsgáltuk a rendeletet, minimális változás történt. Aki egyetért a szociális ellátások
rendjéről szóló rendelet-tervezettel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális ellátások rendjéről szóló
rendelet-tervezetet – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint
Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzatának
29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások rendjéről
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 37. §
(1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében,
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50. § (3) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában
a) környezettanulmány: a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit feltáró,
az ellátást igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szemlére irányadó rendelkezéseinek alkalmazásával
lefolytatott helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv;
b) különös méltánylást érdemlő eset: olyan élethelyzet, amelyre tekintettel a kérelem elutasítása
ba) az ellátást igénylő vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
bb) az ellátást igénylőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, avagy az egyébként
bc) az ellátást igénylőre és családjára nézve rendkívül méltánytalan lenne.
2. Eljárásrend
4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására
irányuló kérelmek Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal), támogatási formánként egyedileg meghatározott adattartalommal
rendszeresített formanyomtatványokon, írásban, postai úton vagy ügyfélfogadási időben
személyesen terjeszthetőek elő.
(2) A kérelmekhez az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit feltáró,
e rendeletben nevesített nyilatkozatokat, igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének
hiányában – minden esetben csatolni kell.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel valamennyi kérelem mellékletét képező
vagyonnyilatkozat az 1. mellékletben, a jövedelemnyilatkozat a 2. mellékletben megjelölt adatokat
tartalmazza.
(4) A beadványokhoz a (3) bekezdésben rögzítettek szerint csatolni rendelt nyilatkozatokban
foglaltak alátámasztására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl a
kérelmező és családja szociális körülményeit, vagyonának, jövedelmének típusát, mértékét hitelt
érdemlően igazoló köz- vagy teljes bizonyító erejű magánokiratok szolgálhatnak.
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal a szociális ellátás iránti kérelmeket döntésre előkészíti, majd a
szociális hatáskör – igény elbírálására jogosult – gyakorlójához továbbítja.
(2) A kérelmek megalapozottságát, az azokban és a csatolt nyilatkozatokban, igazolásokban
feltüntetett adatok valóságtartalmát kétség esetén környezettanulmány készítésével szükséges
tisztázni.
(3) Amennyiben környezettanulmány felvételére az igénylő vagy valamely családtag
együttműködési készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag a (2) bekezdés szerint nincs
lehetőség, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok mérlegelésével kell megítélni.
(4) Az ellátási igényeket a szociális hatáskör gyakorlója a kérelemben foglaltak alapján, a jogszabály
vagy e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel hiánytalanul csatolt mellékletekben rögzítettekre,
valamint az esetleges környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el.
3
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3. Az ellátások folyósításának rendje
6. § Az e rendeletben szabályozott pénzbeli szociális ellátásokat – a kérelmező által megjelölt –
számlára utalással, ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján, rendszeres
juttatások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben megjelölt határidőn, eseti
támogatások alkalmával az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nyolc
munkanapon belül kell folyósítani.
7. § (1) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott rendszeres ellátásokat a
folyósítás időtartama alatt, az egyedi juttatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül
szükség szerint – a jogosultság megalapozottságát érintő kétely felmerülése esetén – ellenőrzi.
(2) Az ellátásban részesülő az (1) bekezdésben meghatározott – a támogatás felülvizsgálatára
irányuló – eljárás során köteles maradéktalanul együttműködni.
(3) Az együttműködés (2) bekezdésben rögzített kötelezettségének megszegése – a különös
méltánylást érdemlő esetek kivételével – az ellátás megszüntetését eredményezi, megtérítési igényt
alapozva meg.
8. § A szociális hatáskör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény,
illetve e rendelet megsértésével, a szükséges feltételek hiányában, jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett ellátás összegének, pénzegyenértékének, valamint a felmerülő kamat összegének –
teljes vagy részleges – elengedéséről, részletfizetési kedvezmény biztosításáról kizárólag különös
méltánylást érdemlő esetben határozhat.
4. Aktív korúak ellátása
9. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében aktív korúak
ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett személy (a
továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő személy) köteles:
a) a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát
(a továbbiakban: Szolgálat) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított
tizenöt napon belül felkeresve nyilvántartásba vételét kezdeményezni;
b) a Szolgálattal a beilleszkedését elősegítő programban történő részvételre irányuló
együttműködési megállapodást az a) pont szerinti nyilvántartásba vételt követő harminc napon belül
megkötni, és
c) a Szolgálattal az ellátás folyósításának időtartama alatt, a b) pontban nevesített programban
foglaltak betartása mellett, az e paragrafusban rögzítettekkel összhangban együttműködni.
(2) A beilleszkedési program az ellátott életkörülményeire – szociális helyzetére, mentális és
egészségi állapotára – figyelemmel
a) mentálhigiénés,
b) szociálpszichológiai,
c) készség- és képességfejlesztő,
d) életvitel- és életmódformáló, valamint
e) munkaerőpiaci felkészítő és reintegrációs
képzéseket, tanácsadásokat, csoportos foglalkozásokat ölel fel.
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10. § Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülő személy
a) a Szolgálatnál – a 7. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt – határidőn belül nem jelenik meg, és
távolmaradását nyolc napon belül hitelt érdemlő módon nem igazolja;
b) a beilleszkedését elősegítő programban való részvételre irányuló együttműködési megállapodást
– a 7. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek szerint – nem köti meg, vagy
c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti.
11. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátotti
körön túl rendszeres szociális segélyre jogosult az aktív korúak ellátására jogosult személy, ha:
a) egészségkárosodása a negyven százalékos mértéket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával igazoltan eléri vagy meghaladja;
b) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége részvételét a közfoglalkoztatásban szakorvosi
véleménnyel igazoltan kizárja, akadályozza, vagy
c) terhesgondozási könyvvel igazoltan gyermeket vár.
(2) Rendszeres szociális segély – az (1) bekezdés alapján – kizárólag a jogosultságot igazoló okiratok
érvényességének időtartamára állapítható meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti
kérelem a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.
5. Önkormányzati segély
12. § (1) A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak
szerint, átruházott hatáskörben, önkormányzati segélyben részesíti azt a szociálisan rászoruló
a) személyt, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének százharminc százalékát, illetve azt az
b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
száznyolcvan százalékát
nem haladja meg.
(2) Önkormányzati segély kérelemre vagy hivatalból – eseti jelleggel nyújtott pénzbeli és
természetbeni ellátás formájában – állapítható meg.
(3) Természetbeni formában kell megítélni az önkormányzati segélyt, amennyiben az igény arra
irányul, vagy az a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire figyelemmel
indokolt.
(4) Az önkormányzati segély alkalmankénti legmagasabb összege 50 000 forint.
(5) A szociális hatáskör gyakorlója a (4) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást
érdemlő esetben legfeljebb száz százalékkal emelheti.
(6) A pénzbeli vagy természetbeni önkormányzati segély megállapítása iránti kérelem a
Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.
13. § (1) Az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének tíz százaléka.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000 forint.
(3) A szociális hatáskör gyakorlója a (1) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást
érdemlő esetben a temetés költségeinek száz százalékáig emelheti.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati segély megállapítására irányuló kérelem a temetést
követő harminc napon belül, a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon
terjeszthető elő.
(5) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányait.
(6) A (4) bekezdésben rögzített határidőn túl benyújtott igényt érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani.
6. Köztemetés
14. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő esetben
a köztemetés költségeinek megtérítése alól a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben foglaltak szerint részben vagy egészben mentesítheti.
(2) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszáz százalékát
nem haladja meg.
(3) A köztemetés költségeinek megtérítése alól teljesen mentesíthető az a szociálisan rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, illetve az az
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
százötven százalékát
nem haladja meg.
(4) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli teljes vagy részleges mentesítésre irányuló kérelem
a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.
7. Méltányossági közgyógyellátás
15. § (1) A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott ellátotti körön túl, átruházott hatáskörben, méltányossági közgyógyellátásra irányuló
jogosultságot állapít meg azon szociálisan rászoruló
a) személy részére, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az
b) egyedül élő személy javára, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszáz százalékát
nem haladja meg, amennyiben havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát eléri.
(2) Az (1) bekezdés szerinti – méltányossági – közgyógyellátási jogosultság megállapítása iránti
kérelem a Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.
8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
16. § Tiszacsege Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás alapító
tagjaként – a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményi keretei között –
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étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és idősek nappali ellátását biztosít a szociálisan
rászorulók részére.
17. § Az ellátások rendjét – az egyes szolgáltatások elérhetőségére, valamint a fizetendő térítési
díjakra vonatkozó részletes előírásokat – a társulási megállapodás értelmében a székhely szerinti
település, Balmazújváros Város Önkormányzatának rendelete határozza meg.
9. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
19. § (1) Hatályát veszti a szociális ellátások rendjéről szóló 17/2013. (V. 2.) önkormányzati
rendelet.
(2) Hatályát veszti a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. §
(2) bekezdése, 3. § (2) bekezdése és II. fejezete.
Tiszacsege, 2013. december 21.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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1. melléklet a 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
A vagyonnyilatkozatok kötelező tartalmi kellékei
1. Az ellátást igénylő személyes adatai
1.1. neve, születési neve,
1.2. születési helye, ideje,
1.3. anyja neve,
1.4. lakcíme,
1.5. tartózkodási helye;
2. az ellátást igénylő, valamint a vele a kérelem előterjesztésének időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóinak egyes vagyontárgyai
2.1. ingatlan vagyon
2.1.1. az ingatlan adatai
2.1.1.1. jellege
2.1.1.1.1. lakóingatlan, lakótelek,
2.1.1.1.2. üdülőingatlan, üdülőtelek,
2.1.1.1.3. nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
2.1.1.1.4. termőföld,
2.1.1.1.5. egyéb,
2.1.1.2. címe,
2.1.1.3. helyrajzi száma,
2.1.1.4. alapterülete,
2.1.1.5. tulajdonosa (tulajdoni hányad),
2.1.1.6. használatának jogcíme,
2.1.1.7. szerzési éve,
2.1.1.8. becsült forgalmi értéke,
2.2. gépjármű vagyon
2.2.1. a gépjármű adatai
2.2.1.1. jellege
2.2.1.1.1. személygépjármű,
2.2.1.1.2. tehergépjármű,
2.2.1.1.3. autóbusz,
2.2.1.1.4. motorkerékpár,
2.2.1.1.5. vízi jármű,
2.2.1.1.6. egyéb,
2.2.1.2. típusa,
2.2.1.3. forgalmi rendszáma,
2.2.1.4. gyártási éve,
2.2.1.5. szerzési éve,
2.2.1.6. becsült forgalmi értéke;
3. keltezés, valamint az ellátást igénylő aláírása.
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2. melléklet a 29/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
A jövedelemnyilatkozatok kötelező tartalmi kellékei
1. Az ellátást igénylő személyes adatai
1.1. neve, születési neve,
1.2. születési helye, ideje,
1.3. anyja neve,
1.4. lakcíme,
1.5. tartózkodási helye;
2. a kérelem előterjesztésének időpontjában az ellátást igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma;
3. a kérelem előterjesztésének időpontjában az ellátást igénylővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem
számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai
3.1. a hozzátartozó
3.1.1. neve, születési neve,
3.1.2. születési helye, ideje,
3.1.3. anyja neve,
3.1.4. a hozzátartozói viszony jellege
3.1.4.1. házastárs, élettárs,
3.1.4.2. gyermek,
3.1.4.3. egyéb rokon;
4. jövedelmi adatok
4.1. a jövedelem forrása
4.1.1. munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony,
4.1.2. egyéni és társas vállalkozás,
4.1.3. őstermelői tevékenység,
4.1.4. szellemi és más önálló tevékenység,
4.1.5. ingó és ingatlan vagyontárgyak értékesítése,
4.1.6. ingó és ingatlan vagyontárgyak bérbeadása,
4.1.7. nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás,
4.1.8. táppénz,
4.1.9. gyermekgondozási támogatás,
4.1.10. önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás,
4.1.11. egyéb,
4.2. az ellátást igénylő
4.2.1. jövedelme kategóriánként,
4.2.2. összes bruttó jövedelme,
4.2.3. összes nettó jövedelme,
4.3. az ellátást igénylővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs)
4.3.1. jövedelme kategóriánként,
4.3.2. összes bruttó jövedelme,
4.3.3. összes nettó jövedelme,
4.4. az ellátást igénylővel közös háztartásban élő egyéb rokon
4.4.1. jövedelme kategóriánként,
4.4.2. összes bruttó jövedelme,
4.4.3. összes nettó jövedelme,
4.5. a család
4.5.1. jövedelme kategóriánként,
4.5.2. összes bruttó jövedelme,
4.5.3. összes nettó jövedelme;
5. keltezés, valamint az ellátást igénylő aláírása.
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6./

Napirendi pont
Javaslat a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. (IX.29.) rendelet
felülvizsgálatára és a temető használatának rendjéről szóló új rendelet
megalkotására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban annyi kiegészítésem van, hogy még nincs kihirdetve a Magyar
Közlönyben, hogy új szociális parcellát fogunk kialakítani, ezt 2015-ig elhalasztották, mi
elkészítettük, de ha a kormány ezt felülírja, akkor ezt 2015-ig nem fogjuk működtetni,
de javasoljuk a rendeletet elfogadni, mert mi a lakosok érdekét alakítottuk ki,
semmilyen hátrányt nem okozott volna. Mivel a halasztás még nincs kihirdetve,
javaslom, hogy a rendelet-tervezetet így fogadjuk el.
Aki egyetért a temető használatának rendjéről szóló rendelet-tervezettel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a temető használatának
rendjéről szóló rendelet-tervezetet – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi
János, valamint Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a temető használatának rendjéről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1 .§
(1) A rendelet hatálya Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
tulajdonában lévő köztemetőre (a továbbiakban: temető) terjed ki, mely Tiszacsegén a
0603/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el.
(2) Az önkormányzat a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az általa alapított és
fenntartott költségvetési szerv, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet (székhely:
4066 Tiszacsege, Fő u. 57.) által gondoskodik.
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2. A temető fenntartása és üzemeltetése
2.§
A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet temetőfenntartói feladata a temető
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és
infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség
szerinti felújítása és gondozása.
3.§
A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: üzemeltető), mint
üzemeltető
1. biztosítja a temetkezési szolgáltatás, a szociális temetés és a temetőben végzett egyéb
vállalkozási tevékenységek temetői rend szerinti ellátásának lehetőségét;
2. biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első
temetést megelőzően - a szociális temetés kivételével - a sírhely kiásásáról (sírásás) való
gondoskodást;
3. megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
4. biztosítja a ravatalozó és ezek technikai berendezései, a tárolók és hűtők, valamint a
temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat;
5. gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak és az eltemetésükhöz szükséges kellékek
átvételéről, valamint biztosítja a temető nyitását, zárását;
6. megőrzi a nyilvántartó könyveket;
7. tájékoztatást nyújt a temetőlátogatóknak;
8. kijelöli a temetési helyeket;
9. elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
10. összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
11. gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
12. összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a
temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
13. gondoskodik az ügyfélfogadásról;
14. ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások
betartását;
15. szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a
betemetéshez szükséges eszközöket.
16. gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők
megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi
szabályokat;
17. ellenőrzi a szociális temetés esetén a személyes közreműködést végzők temetőben
végzett tevékenységét;
18. gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről és tárolásáról;
19. gondoskodik a ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről;
2
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20. a temetőről térképet (vázrajzot) készít, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely
sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak
fenntartva;
21. a temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót függeszt ki a nyitva tartás
idejéről, a temető rendjéről.
3. A temetési helyek, a sírjelek kialakításának és fenntartásának szabályai
4.§
(1) A sírhelytáblákat római számmal, a sírhelysorokat és a sírhelyeket arab számmal kell
jelölni.
(2) A temetőben alkalmazott temetési helyek az alábbiak:
a) egyes sírhely,
b) kettős sírhely,
c) sírbolt,
d) urnafülke,
e) urnasírhely.
(3) A temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a
rendelet 1. melléklete határozza meg.
5.§
(1) A koporsós temetések számára kialakított szociális parcellában egyes sírhelyek, az
urnás temetések számára kijelölt szociális temetkezési helyen urnasírhelyek alakíthatók ki.
(2) A szociális parcellában egységesen 30 cm magasságú sírhantokat kell kialakítani.
6. §
(1) A koporsós sírhelybe legfeljebb 4 urna helyezhető el.
(2) Egy urnafülkébe legfeljebb két, egy urnasírba pedig legfeljebb négy urna helyezhető el.
(3) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre legfeljebb két 25 évnél régebbi
holttestmaradvány temethető rá.
7. §
(1) A sírok fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt és sírjel nem terjedhet túl a megváltott
temetési hely területén.
(2) A temetési helyen 1 méternél magasabbra növő évelő növény nem ültethető. Az 1
méternél magasabbra növő évelő növényeket az üzemeltető eltávolíthatja.
(3) A sírok fölé emelt síremlékek, sírjelek karbantartása, helyreállítása, felújítása a
temetési hely felett rendelkezni jogosult kötelezettsége, melynek teljesítésére az üzemeltető
- megfelelő határidő tűzésével – felszólíthatja. Amennyiben a biztonságos használatot
veszélyeztető állapot áll fenn, úgy az üzemeltető köteles azt bejelenteni az
önkormányzatnak.
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(4) A temetők tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt vagy más módon - feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról a temetési hely
feletti rendelkezési jog jogosultja köteles intézkedni.
(5) A lejárt és újra nem váltott, vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről az
üzemeltető az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a sírhely felett
korábban rendelkezésre jogosultat - vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés
megrendelőjét - írásban figyelmeztetni a síremlék bontására és elszállításával kapcsolatos
kötelezettségére. Ha az üzemeltető fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a kötelezett a
sírhely lejártát követő egy éven belül sem tett eleget kötelezettségének, a síremlék
lebontható.
8. §
(1) Az urnasírhely parcellában a sírhelyen - 100 cm szélességű, 120 cm hosszúságú és 6 cm
magasságú - sírkőalapot kell építeni, még az urnasírhelybe történő első temetést
megelőzően. A sírkőalap megépítéséről az üzemeltető gondoskodik.
(2) Urnasírhelybe urna csak urnakeszonban helyezhető el.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott előírások a szociális temetkezési helyen
kialakított urnasírhelyre nem vonatkoznak.
4. Díszsírhelyek
9. §
(1) A díszsírhely olyan, a temető központi részén elhelyezkedő sírhely, amelybe azon
elhunytak temethetők, akik életük során a haza, a város, a közélet javára végeztek
kiemelkedő tevékenységet.
(2) A díszsírhely adományozásáról a képviselő-testület dönt.
(3) A díszsírhelyek használati ideje a temető fennállásig tart és használatuk díjtalan.
(4) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek
viselése mellett – az elhunyt özvegye, közvetlen felmenő és lemenő ági hozzátartozói is
elhelyezhetők.
(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az
üzemeltető köteles gondoskodni.
5. Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
10. §
(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát (használati idő) a rendelet 2.
melléklete határozza meg.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejárata előtt 6 hónappal az üzemeltető köteles
írásban (ajánlott levél) tájékoztatni a rendelkezésre jogosultat a lejárat időpontjáról, az
újraváltás lehetőségéről – vagy annak hiányában az elutasítás indokáról – és díjáról.
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(3) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 éven belül, egyéb temetési helyet 3
éven belül nem váltanak meg, az üzemeltető ismételten felhasználhatja a temetési helyet.
6. A temetőben alkalmazott díjak
11. §
(1) Kötelező a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a
célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá az urnaelhelyezéssel, a
sírásással, a sírhelynyitással, a sírbahelyezéssel, a visszahantolással, az újratemetéssel és az
exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és
berendezésének igénybevétele (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).
(2) A temetési helyek megváltási, illetve újraváltási díját a 2. melléklet, a temetői
létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díjat a 3. melléklet tartalmazza.
7. A temető használatának szabályai
12. §
A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a
temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetője
részére a munkavégzés megkezdését megelőzően egy, az üzemeltető által rendszeresített
regisztrációs adatlap kitöltésével be kell jelenteni.
13. §
(1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók, illetőleg az egyéb vállalkozók között
hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat, köteles azonos feltételeket biztosítani
számukra.
(2) A vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha az indokolt – gépjárművel is
behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető intézkedéseit megtartani.
(3) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően kötelesek a törmeléket, szemetet
elszállítani és a sír környezetét rendezetten, tisztán hátrahagyni.
14. §
(1) A temető működése és a temetési helyek gondozása során keletkezett hulladékot csak
az üzemeltető által kijelölt hulladékgyűjtő helyen szabad lerakni. A hulladékgyűjtők szükség
szerinti, de legalább heti egyszeri ürítéséről az üzemeltető gondoskodik.
(2) A temetőt 14 éven aluli gyermek nagykorú személy kíséretében látogathatja.
(3) A temetőlátogató a temetőbe gépjárművel akkor hajthat be, ha rendelkezik az
üzemeltető előzetes beleegyezésével, vagy mozgásában korlátozott személyt szállít.
(4) A temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével - nem lehet.
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(5) A temetőlátogató kötelessége a temető területének, az ingó és ingatlan létesítmények,
tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól,
rongálástól.
(6) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldterületek, zöldfelület egyéb
elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása,
pusztítása, károsítása vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.
(7) A temető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely
egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jog
gyakorlását akadályozza, korlátozza.
15. §
(1) A látogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások
kegyeleti érzéseit zavarhatja (pl. hangoskodás, zenehallgatás).
(2) A temetőben biztosított közüzemi szolgáltatással (vízvételi jog) az ésszerűség határán
belül takarékoskodni kell.
(3) A temetőbe a látogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes
használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására
szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna, kapa, gereblye)
és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be.
(4) A temetőből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat,
egyéb hulladékot az üzemeltető hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat az ezek
elhelyezésére kijelölt helyeken kell elhelyezni.
(5) A temetési helyet az a felett rendelkezni jogosult köteles rendszeresen gondozni,
gyomtalanítani.
(6) A sírhelyeken és a sírboltokon, azok díszítésére csak az arra szolgáló tárgyak, növények
helyezhetők el. A sírok nem keríthetők be, köréjük építmény nem vonható. A sírok közötti
utakra, azok karbantartása érdekében növény nem ültethető.
(7) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani csak olyan körültekintő gondossággal lehet,
amellyel a tűzveszély elkerülhető.
(8) A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot csak az arra kijelölt
gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.
8. Záró rendelkezések
16. §
(1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005.(IX.29.) rendelet.
Tiszacsege, 2013. december 21.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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1. melléklet a 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági mérete és az egymástól
való távolsága
A.
1.
Temetési hely

B.

C.

D.

E.

Hossza

Szélessége

Sírhelyek egymástól
való távolsága

(m)

(m)

Sírhelysorok
egymástól
való
távolsága

(m)

(m)
2.

Egyes sírhely ( kivéve
a szociális parcellában)

2,1

0,9

0,8

1,7

3.

Kettős sírhely

2,1

1,9

0,8

1,7

4.

Egyes sírhely a szociális
parcellában

2,1

0,9

0,6

1

5.

Urnafülke

0,3

0,3

6.

Urnasírhely ( a szociális
temetkezési helyen is)

0,8

0,8

0,6

1

7.

Kétszemélyes sírbolt

2,2

1

1,0

1,8

8.

Négy-hatszemélyes
sírbolt

2,2

3,1

1,0

1,8

-
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2. melléklet a 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama valamint a megváltás és
újraváltás – általános forgalmi adó nélkül feltüntetett – díjai
A

B

C

1.

Temetési helyek

Használati idő

Megváltási/ újraváltási díj

2.

Egyes sírhely

25 év

13 200 Ft

3.

Kettős sírhely

25 év

22 000 Ft

4.

Urnafülke

25 év

44 000 Ft

6.

Urnasírhely

25 év

30 000 Ft

7.

Kétszemélyes sírbolt

60 év

91 360 Ft

8.

Négy-hatszemélyes
sírbolt

60 év

143 000 Ft
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3. melléklet a 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja és a temetőfenntartási hozzájárulás díja
( az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A
Visszahantolás normál mélységű sír esetén
Visszahantolás mélyített sír esetén
Sírhelynyitás és visszahantolás normál mélységű sír
Sírhelynyitás és visszahantolás mélyített sír
Urnasírhely nyitása és visszahantolása
Az elhunyt előkészítése ravatalhoz
Ravatalozás
Gyászgépkocsi használata
Az elhunyt hűtése ( Ft/nap)
Ravatali teremdíj
Gyászzene
Sírbolt előkészítése koporsó, urn a elhelyezéséhez
Urnafülke előkészítése urna elhelyezéséhez
Exhumálásának díja,ha a sírban egy koporsó található
Exhumálásának a díja, ha a sírban két koporsó található
Síremlék elbontása, elszállítása exhumálása esetén
Exhumálás utáni újratemetés
Temetőfenntartási hozzájárulás díja (síremlékenként kell
megfizetni )

12.100 Ft
16.500 Ft
12.100 Ft
16.500 Ft
3.300 Ft
6.300 Ft
13.750 Ft
3.000 Ft
1.100 Ft/nap
12.100 Ft
4.950 Ft
6.050 Ft
6.050 Ft
10.000 Ft
15.000 Ft
16.000 Ft
10.000 Ft
2.000 Ft

B
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7./

Napirendi pont
Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Évente felül kell vizsgálni, helyben hagyjuk, ami idáig is volt.
Aki egyetért a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításával, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosítását – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István,
Losonczi János, valamint Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
31/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló
2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló
2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3.§ A 2014. évben az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű
köztisztviselő esetében az alapilletmény 30 %-a,
a középfokú iskolai végzettségű
köztisztviselő esetében pedig az alapilletmény 20 %-a."
2.§ A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2013. december 21.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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8./

Napirendi pont
A 161/2013. (X.02.) számú határozat módosítása a kormányhivatal szakmai
véleménye alapján
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Minimális változtatást kért a Kormányhivatal, ennek a módosítását Jegyző Asszony
kidolgozta, jelentéktelen ez az észrevétel, de a kérésnek megfelelően kijavítjuk.
Személy szerint én nem értek így vele egyet, mert máshogy gondolom.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal szakmai véleményét, és a 161/2013.(X. 02.) KT. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Tiszacsege területén térfigyelő rendszer kialakítása” projekthez az OTP Bank Nyrt-vel
támogatásmegelőlegező hitelt kíván kötni 14.129.267 forint keretösszegre 2014. június
30-ai lejárattal.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét
és a kamatait beépíti a 2013. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
- 1617739066 számú MVH támogatásnak
az OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta és
megállapította, hogy Tiszacsege Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló
5/2013. (II.18.) Önkormányzati rendelet 8. számú mellékletében szereplő saját bevétel
összegének 50%-át a hitel felvételéből eredő összes fizetési kötelezettség nem haladja
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt
az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 161/2013. (X.02.) számú
határozat módosítását – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János,
valamint Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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201/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal szakmai véleményét, és a 161/2013.(X. 02.) KT. számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Tiszacsege
területén térfigyelő rendszer kialakítása” projekthez az OTP Bank Nyrt-vel
támogatásmegelőlegező hitelt kíván kötni 14.129.267 forint keretösszegre 2014. június 30-ai
lejárattal.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének
megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti
a 2013. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
- 1617739066 számú MVH támogatásnak
az OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta és megállapította,
hogy Tiszacsege Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (II.18.)
Önkormányzati rendelet 8. számú mellékletében szereplő saját bevétel összegének 50%-át a
hitel felvételéből eredő összes fizetési kötelezettség nem haladja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt az OTP
Bank Nyrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető
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Napirendi pont

9./

Tiszacsege Város Önkormányzata
munkatervének elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Képviselő-testületének

2014.

I.

félévi

Szilágyi Sándor polgármester:
Átnéztük, egyenlőre ezt látjuk jónak, de a változtatás jogát természetesen fenntartjuk,
ha valamelyik képviselőnek lesz javaslata, vagy a helyzet úgy hozza, tudunk rajta
változtatni.
Aki Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. I. félévi
munkatervét a határozati javaslat szerint elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervét – 4 fő igen
szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon Albert nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
202/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. I. félévére vonatkozóan
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
Január 29. (szerda)
-

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: SZEB.

-

A 2013. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a
támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: PÜB.
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

Előterjesztés a 2014. évi önkormányzati kitüntetésekről és díjakról
Előterjesztő: PÜB.
Előzetesen véleményezi: PÜB.
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-

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata
decemberében végzett munkájáról
Előterjesztő: jegyző

Polgármesteri

Hivatala

2013

-

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: polgármester

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester
Február 26. (szerda)

-

Központi Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által
működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól 2013. január 01. és 2013.
december 31. időszak vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

Beszámoló Tiszacsege Város
januárjában végzett munkájáról
Előterjesztő: jegyző

-

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: polgármester

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester

Önkormányzata

Polgármesteri

Hivatala

2014

Március 26. (szerda)
-

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

Városi rendezvények szervezése
Előterjesztő: bizottságok
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata
februárjában végzett munkájáról
Előterjesztő: jegyző

Polgármesteri

Hivatala

2014
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-

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: polgármester

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester
Április 30. (szerda)

-

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2013. évben végzett munkájukról
Előterjesztő: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Előterjesztő: Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás Intézményének vezetője
Előzetesen véleményezi: SZEB.

-

Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás keretében 2013. évben
ellátott munkáról
Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Termálstrand szolgáltatási díjainak felülvizsgálata
Előterjesztő: intézményvezető
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata
márciusában végzett munkájáról
Előterjesztő: jegyző

-

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: polgármester

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester

Polgármesteri

Hivatala

2014

Május 28. (szerda)
-

A Kommunális Szolgáltató Szervezet beszámolója
Előterjesztő: intézményvezető
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 áprilisában
végzett munkájáról
Előterjesztő: jegyző
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-

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: polgármester

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester
Június 25. (szerda)

-

A Képviselő-testület 2014. év II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: SZEB.

-

Beszámoló a Tourinform Tiszacsege Iroda szakmai munkájáról
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: polgármester

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti
összehívásáról gondoskodjon.
Határidő: esedékességkor
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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10./ Napirendi pont
2014. évi városi rendezvénynaptár-tervezet
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
A rendezvénynaptár tervezetet megtárgyaltuk, alapvetően a változtatás jogát
fenntartjuk, arra kérek mindenkit, hogy időben jelezze, ha más rendezvénnyel
kapcsolatos javaslata van.
Aki a 2014. évi városi rendezvénynaptár tervezetét elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2014. évi városi
rendezvénynaptár-tervezet – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János,
valamint Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi
városi rendezvénynaptár tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal
fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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11./ Napirendi pont
Városi rendezvények értékelése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Dobszai Dórát, hogy van-e kiegészítése?
Dobszai Dóra tourinform irodavezető:
Nincs.
Szilágyi Sándor polgármester:
Úgy gondolom, hogy ezt az értékelést meghagynám a tiszacsegei lakosoknak. A
Képviselő-testület minden tagja, Alpolgármesterek, Jegyző Asszony, illetve a hivatal
dolgozói mindig mindent megtettek azért, hogy a városban szervezett rendezvényeken
jól érezzük magunkat. Az idén a Polgárőr Megyei Napot is itt rendeztük meg, nagyon
megvoltak elégedve a helyszínnel, valamint, hogy biztosítottuk a sikeres rendezvény
lebonyolítását. A hozzáállása az önkormányzatnak nagyon pozitív volt. Köszönöm
minden kedves résztvevőnek, illetve az önkormányzat képviselőinek is, hogy ilyen
pozitívan álltak a munkához.
Aki a városi rendezvények értékeléséről készült beszámolót elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Városi rendezvények
értékelését – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon
Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
204/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évben megrendezett
városi rendezvények értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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12./ Napirendi pont
Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Most már egyre jobb képet kapunk. Annyit eltudok mondani, hogy ha kiakarnánk
fizetni, akkor minden szállítói tartozást kitudnánk fizetni és még akkor is lenne egy
minimális kis pénze városunknak. 15 éve először jutottunk ilyen helyzetbe. Ez még nem
azt jelenti, hogy nagyon nagy elképzeléseket megtudjunk valósítani, de reális esélye
van annak, hogy eltudjuk kezdeni a beruházásokat. Saját erőből is amit az idén
eltudunk tenni a befolyt adóbevételekből, illetve az állami támogatásokból, sokkal
nyugodtabban tudjuk végezni a munkánkat. Itt is külön köszönöm a Képviselő
Társaimnak is és a Lakosoknak is, ez az eredmény kézzelfogható. Ez az eredmény így
nem látható, nem érzékelhető még a településen, de aki értékelni akarja, az tudja
értékelni. Végre nincs Tiszacsege Városnak olyan adóssága, amit nem tudnánk kifizetni.
Jövőre gondolom még jobban fogunk gazdálkodni, annak ellenére, hogy az
önkormányzatok támogatása nagyon ki van számolva, célirányosak a támogatások, de
megfogjuk becsülni és a befolyt adókat ahol lehet fejlesztésre fogjuk fordítani.
Aki Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló
tájékoztatót elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 4 fő igen
szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon Albert nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
205/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzat
és intézményei szállítói állományáról készített tájékoztatót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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13./ Napirendi pont
Ingatlanértékesítés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Tiszacsege Város Önkormányzata 1500 m2 és 1,5 Ak értékű minimális földterületet
Kónyáné Nagy Andreának értékesíteni kívánunk, közvetlen az ő földjük mellett van,
ezen tényleg termelnek és pozitívan álltak hozzá a dologhoz, ezt már 10 éve ők
használják, teljesen jogosan álltak elő ezzel az igényükkel.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 0868/7es helyrajzi számú 1503 m2 nagyságú 1,56 AK értékű „szántó” művelési ágban
nyilvántartott tiszacsegei külterületi ingatlant Kónyáné Nagy Andrea, 4066 Tiszacsege,
Rákóczi u. 7. szám alatti lakos részére értékesíti 80.000 Ft-ért.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás-vételi
szerződés megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Ingatlanértékesítést – 4 fő igen
szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon Albert nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
206/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 0868/7es helyrajzi számú 1503 m2 nagyságú 1,56 AK értékű „szántó” művelési ágban
nyilvántartott tiszacsegei külterületi ingatlant Kónyáné Nagy Andrea, 4066 Tiszacsege,
Rákóczi u. 7. szám alatti lakos részére értékesíti 80.000 Ft-ért.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás-vételi
szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. január 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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14./ Napirendi pont
Különfélék
a.) Tájékoztató szabálysértési eljárás kezdeményezéséről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Már említettem, hogy amiért én augusztus 04-én összeszedettem a szemetet és
kivitettem az önkormányzat tulajdonában lévő szemetesbe, ezért feljelentettek, és a
Kormányhivatal ezért ellenem szabálysértési eljárást kezdeményezett. Én ügyvédhez
fordultam. Én ezt nem tudom elfogadni, tettem a dolgomat, kötelességemet, ezért
kértem Ügyvéd Urat, hogy továbbra is ezt kérje, hogy ezt a határozatot szüntessék
meg. Az Ügyvéd Úr leveléből röviden annyit szeretnék felolvasni: „A Tisztelt Hatóság
kétségtelenül nem tette eleget a tényállás felderítésének, bizonyításának, így a
határozata jogsértő, további jogsértés az indoklás során állított tényállás és annak
levont következtetése sommás jellegű indoklás és mivel az indoklásból nem állapítható
meg a hatósági döntés korszerűsége. Az Ügyvédi Iroda ezúton elsődlegesen azt
indítványozza, hogy a Tisztelt Hatóság a szabálysértési törvény 105 § (3) bekezdése
alapján járjon el és saját hatáskörben a Hajdú-Bihar Megye 03BM határozat 1225115/2013 számú alaki határozatát vonja vissza és hozzon Szilágyi Sándorra nézve
kedvezőbb határozatot az eljárást akként vele szemben szüntesse meg. Másodlagosan
indítványozza, hogy a szabálysértési törvény 106 § (2) bekezdése alapján jelen kifogást
az ügy összes iratával terjessze az illetékes Bíróság elé elbírálás végett, mely esetben
kérjük, hogy a Bíróság kifogást tárgyaláson bírálja el. Kérjük a bírósági eljárás során a
szabálysértési törvény 116 § (1) bekezdése alapján a határozat megváltoztatását, és
Szilágyi Sándorral szemben az eljárás megszüntetését. De kérjük a szabálysértési
törvény 116 § (1) bekezdés alkalmazását is, mivel a határozat jelen formájában
jogsértő, a határozat 2013. december 10 napja hatósághoz benyújtott nyilatkozat
figyelembevétele nélkül is.”
Nem akarok több oldal anyagot felolvasni. Úgy gondoltam, hogy a Kormányhivatal idáig
a segítségünkre van, most ebben az esetben nem érzem az ő pozitív elbírálásukat. Én a
szemét összeszedésével a járványveszélyt és maga a látványt, ami a Tisza-partján,
valamint a gát oldalban történt én azt szedettem össze, ezért feljelentettek.
Elképzelhető, hogy ezt a feljelentést Káplár Sándor tette meg a rendőrségnél, az
ügyészségnél, a TIKÖFÉ-nél, ahol csak lehetett, mindenütt az elbírálás pozitív volt, nem
marasztaltak el, kivéve a Kormányhivatalt, ezt pedig nem fogom hagyni. Ezért kérek
minden kedves tiszacsegei lakost, akár velem szemben, akár a képviselőkkel, vagy a
hivatallal problémájuk van, jöjjenek be, állok elébe, tárgyaljuk meg, mert nem kellene,
hogy erre én időt szakítsak. Az ötödik hatóság ide kijött, nagyon komoly költség ez az
államnak. Arra kérek mindenkit, hogy fontolja meg. Meggyőződésem, hogy én teljes
egészében az Önök érdekeit szolgáltam ebben a döntésemben is, amikor utasítottam a
dolgozókat, hogy szedjék össze a szemetet. Káplár Sándor ezt nem így látta. Remélem,
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hogy a Kormányhivatal megfogja változtatni a véleményét. Óriási energia a
hivatalnokoknak is. Arra kérek mindenkit, mert elképzelhető, hogy én is hibázok,
nagyon szívesen állok minden tiszacsegei lakos rendelkezésére, tárgyaljuk meg,
beszéljük meg, amennyire csak lehet ezeket a döntéseket békességben és Tiszacsegén
hozzuk meg. Azért mutattam ezt a kis kitérőt, mert úgy gondolom, hogy Káplár Sándor
is átgondolhatta volna ezt a feljelentést én részéről teljes egészében méltatlannak és
igazságtalannak tartom.
b.)

Javaslat a szociális célú tűzifa beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani, a Bíráló Bizottság az eljárást lefolytatta, a
Nyírerdőt javasolja elfogadni. Egyeztettem a Nyírerdővel, rendelkezik ezzel a
famennyiséggel és a keményfát le fogja szállítani, ha a Képviselő-testület is úgy dönt. A
szállítást önkormányzatunknak kell fizetni, az is több millió forint.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szállítási Szerződés „Szociális
célú tűzifabeszerzés Tiszacsegén” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le.
Képviselő-testület úgy határoz, hogy a lefolytatott eljárás eredményének megfelelően a
Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve az eljárás nyertese a NYÍRERDŐ Nyírségi
Erdészeti Zrt. (képviselő: Szalacsi István Árpád vezérigazgató) 4400. Nyíregyháza, Kótaji
u. 29.
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesével a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti
Zrt.-vel szállítási szerződést köt és felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a
szerződés aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzési eljárás
nyertesének a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt-t – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi
István, Losonczi János, valamint Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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207/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szállítási Szerződés „Szociális célú
tűzifabeszerzés Tiszacsegén” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le.
Képviselő-testület úgy határoz, hogy a lefolytatott eljárás eredményének megfelelően a
Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve az eljárás nyertese a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti
Zrt. (képviselő: Szalacsi István Árpád vezérigazgató) 4400. Nyíregyháza, Kótaji u. 29.
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesével a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.-vel
szállítási szerződést köt és felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
c.) Javaslat a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszám-előirányzatának
és munkaköreinek módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Január 01-jétől 2 főt szeretnénk karbantartó álláshelyre felvenni, ezért a létszám
előirányzatot módosítani szükséges. Aki Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
létszám előirányzatát és munkaköreit 2014. január 1. napi hatállyal a határozati
javaslatban szereplők szerint elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet létszám-előirányzatának és munkaköreinek módosítását – 4 fő
igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon Albert nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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208/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezet létszámgazdálkodására vonatkozóan az alábbiak szerint határoz:
A Képviselő-testület a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszám előirányzatát és
munkaköreit 2014. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
- közalkalmazottak:

Összesen:

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

Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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d.)

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a készülő
városközpont szabályozási terv módosítással kapcsolatosan a 2/2005.(I.11.)
Korm. Rendeletben megfogalmazott környezeti vizsgálat (környezeti értékelés)
szükségességéről- vagy szükségtelenségéről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A városközpont szabályozási terv módosítással kapcsolatban környezeti vizsgálatot
kellett volna a hatóságoknak végrehajtani, de erről a szükségtelenségről kell dönteni. A
hatóságok ezzel kapcsolatban a környezeti vizsgálatot nem tartják szükségesnek.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a beérkezett szakhatósági
állásfoglalások alapján, az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról”
kiadott 2/2005. (I.11.) Korm. Rendelet 1.§. (3) adta lehetőséget felhasználva, a
rendelet 4.§. (1) és (2) pontjában előírtakat figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a
Tiszacsege Városközpont szabályozási terv módosításának elkészítésekor, a
településrendezési tervhez alátámasztó munkarészei között környezeti vizsgálat
elkészítését nem tartja szükségesnek.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Városközpont
szabályozási terv módosításának elkészítésekor, a településrendezési tervhez
alátámasztó munkarészei között környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja
szükségesnek – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Losonczi János, valamint
Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
209/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a beérkezett szakhatósági
állásfoglalások alapján, az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” kiadott
2/2005. (I.11.) Korm. Rendelet 1.§. (3) adta lehetőséget felhasználva, a rendelet 4.§. (1) és
(2) pontjában előírtakat figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a Tiszacsege Városközpont
szabályozási terv módosításának elkészítésekor, a településrendezési tervhez alátámasztó
munkarészei között környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.
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e.)

Városközpont szabályozási terv módosítás
lezárásáról.
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

véleményezési szakaszának

Szilágyi Sándor polgármester:
A városközpont kialakításáról, a Mozi átalakításáról, Művelődési Ház átalakításáról,
felújításáról van szó a pályázatban 390 milliós beruházás lenne, bízom benne, hogy a
pályázatunkat elfogják fogadni. A városközpontnál is minimális szabályozási terv
módosítás véleményezési szakaszának a lezárásáról van szó. Fogadtunk erre
szakembereket, és az állami főépítész elé tudjuk terjeszteni megfelelő minőségben.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege város önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszacsege Városközpont
szabályozási terv Mozi- és Művelődési ház beruházásokhoz kapcsolódó módosításának
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. Az
egyeztetésre megküldött tervdokumentáció az alábbi változtatással kerüljön végső
szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a
Településrendezési terv módosítása annak megszerzését követően mielőbb
megtörténhessen.
Az óvoda utca művelődési- közösségi létesítmények melletti szakaszon vegyes
használatú út helyett kiszolgáló útként legyen szabályozva, a javasolt szabályozási
szélességek megtartásával. (Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy későbbi
ütemben a vegyes használatú megépülhessen.)”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Városközpont szabályozási
terv módosítás véleményezési szakaszának lezárását – 4 fő igen szavazattal (dr.
Gadóczi István, Losonczi János, valamint Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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210/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Városközpont szabályozási
terv Mozi- és Művelődési ház beruházásokhoz kapcsolódó módosításának 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. Az egyeztetésre
megküldött tervdokumentáció az alábbi változtatással kerüljön végső szakmai
véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a Településrendezési terv
módosítása annak megszerzését követően mielőbb megtörténhessen.
- Az óvoda utca művelődési- közösségi létesítmények melletti szakaszon vegyes használatú
út helyett kiszolgáló útként legyen szabályozva, a javasolt szabályozási szélességek
megtartásával. (Ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy későbbi ütemben a vegyes
használatú megépülhessen.)
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1. melléklet a 210/2013.(XII. 18.) KT. számú határozathoz

TISZACSEGE VÁROS
VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV – 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁS
314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott egyeztetés során beérkezett vélemények összegzése - válaszok

(2013. december 17.)
Sor
szám
1.

Véleményező szervezet
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatalának
Állami Főépítésze

Önkormányzati, tervezői válasz

Vélemény
1
2

3

A közlekedési területek jelölését a jelmagyarázatban is kéri
feltűntetni. (KÖ-1; KÖ-3)
Az Óvoda utca 766 hrsz.-ú telektől a 653 hrsz.-ú telekig
bezáróan a dokumentáció szerint gyalogos zónaként kerül
kialakításra. Javaslja az irodához véleményezésre 2013
márciusában benyújtott ÉAOP pályázati dokumentációt
ehhez igazítani, ugyanis az abban tervezettek szerint az
Óvoda utca egyirányú autóforgalom számára szolgáló
közeledési célú közterületként (lakóút 30km/h közlekedési
sebességgel) van jelölve. Másik lehetőség a szabályozás
pályázati tervhez történő igazítása. Ez utóbbi esetben ott
gyalogos zóna nem tervezhető.
A közlekedési alátámasztó munkarészből hiányolja a
keresztmetszeti, csomóponti méretezést.
Ez csak az ÉAOP pályázati anyaguk alapján értékelhető. Ez
a pályázati terv nem vehette figyelembe, nem igazodik a
tervezett lakóút építési területéhez, annak határaihoz, mivel
akkor még 12,00 m széles útterületet tartalmazott az
érvényes szabályozási terv. Az útról összegyűjtött
csapadékvíz szikkasztóárka, az út építési területének 8-10
m-re történő csökkentése miatt így nem esik közterületre.
Itt is kéri a szabályozás pontosítását, kiegészítését a

1.

A jelmagyarázat kiegészítésre került.

2.

Az óvoda utca a közösségi létesítmények mögötti szakaszon, az
eredetileg javasolt vegyeshasználatú út helyett, kiszolgáló útként
kerül szabályozásra, összhangban a pályázattal. Ennek kialakítását a
pályázati anyag tartalmazza.

3.

A pályázat az egyirányú forgalomra tervezett út kiépítését a
jelenlegi (meglévő) szabályozási szélességen tervezi, így a
vízelvezetést is a jelenlegi közterületen oldja meg. Az óvoda
utcaszabályozásának távlatban előirányzott kisebb szélesítése ezért
nem gátolja az út pályatban előirányzott kiépítését.

9 / 61

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. DECEMBER 18. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

_________________________________________________________________________________________________________________

Sor
szám

Véleményező szervezet

Vélemény

Önkormányzati, tervezői válasz

gyalogos közlekedési terület és az lakóút között, a II. b,
pontban jelzettekre tekintettel- a keresztmetszeti méretezés
adta lehetőségekkel összhangban.
4

5

6

A mellékelt beépítési javaslat áttekintése és annak a
pályázati tervvel való összevetése után javaslja átgondolni
a szükséges gépjárműparkolók számát a parkolási igényhez
mérten. Elegendő- e a mostani tervezett 33 darab parkoló
városi programok, fesztiválokkor megjelenő gépjárművek
befogadására? Szükséges-e befogadóképességet növelni,
tekintettel arra, hogy a 768 hrsz. telek a pályázati anyag
szerint közcélú parkoló lemezként tervezett hasznosítani.
Ha igen, ez esetben a pályázati tervvel való összhang
biztosítása érdekében közlekedési célú közterületként
szabályozandó.
A 763 hrsz - u telek pályázat szerinti felhasználása
zöldterület (közkert). A szabályozás ezzel nincs
összhangban, mivel az beépítésre szánt (vegyes) területként
tartja meg, mint jelenleg is érvényes szabályozást. A
pályázat szerinti közkert kialakítása nem veszi figyelembe
az Óvoda utca közkert felőli szabályozási vonalát, hanem
azon
túl
a
lakóút
területébe
nyúlik.
Az elérendő fejlesztési cél eléréséhez, kéri igazítani a
szabályozást, vagy a pályázati tervet.

4-5. Az önkormányzat által benyújtott pályázati anyag nem tartalmazza
a park, szabadtéri rendezvényterület, parkoló területek
megvalósítását. Ezeket az önkormányzat egy ksőbbi ütemben
tervezi megvalósítani. Az ezekhez kapcsolódó konkrét
területkijelölés, telekalakítás is csak később fog megtörténni,
melyeknek pontos megoldási módja még bizonytalan. (több
alternatívás).
A szabályozási terv javaslata a park, szabadtéri színpad
(rendezvényterület)
parkoló
terület
megvalósítását
a
településközpont
vegyes
övzeten
belül,
a
közösségi
létesítményekhez kapcsolható területeken (saját ingatlanon belül)
teszi lehetővé, mely szabályozási- fejlesztési elv a fentiekkel
összhangban áll.

A pályázatuk szerinti közterületi környezetrendezés nem
veszi figyelembe a 765 hrsz.-ú telek tervezett szabályozási
vonalát, mely a Fő utca építési területét növeli és ezen a
területrészen nem tervez parkosítást.

6. A 765 hrsz-ú telek javasolt főút felöli kiigazítása épületet nem érint,
a pályázathoz nem kapcsolódik, így végrehajtása egy későbbi
engedélyezéshez kapcsolódva semmilyen problémát nem jelnhet,
településképileg viszont feltétlenül indokolt.
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2.

3.

Véleményező szervezet
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Rt.
Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatóság

Vélemény

Önkormányzati, tervezői válasz

A rendezési terv módosításával, ill. a közlekedésfejlesztési
javaslattal kapcsolatban ellenvéleménye nincs.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció
javítása, kiegészítése nem szükséges.

A rendezési terv módosításának elfogadását támogatja.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció
javítása, kiegészítése nem szükséges.

Tiszacsege városközpont szabályozási tervének módosításához
abba az esetben járul hozzá, ha a 680 hrsz ingatlanról tervezett
gyalogos zónán keresztül nem lehetséges járművel az országos
közút (3307 j. út) irányába közlekedni.

A szabályozási terv gyalogos zóna és közlekedési terület
kapcsolódóását jelzi a véleményben szereplő helyen. A szabályozási
tervnek ennél részletesebb közlekedési szabályozási előírás
meghozatalára nincs lehetősége, de a közút kezelőjének elvárása a
tervezett kialakítással teljesül, azzal egyet értünk. Ennek érvényre
jutása a közlekedési területek tervének engedélyezése során
lehetséges.
A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóság

A tervezett módosításokhoz hozzájárul.

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Az építési engedélyezési folyamat során betartandó
jogszabályokra hívja fel a figyelmet. A tervvel kapcsolatosan
kifogást nem emel.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.

Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság

A településrendezési terv módosítása ellen kifogást nem emel.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.

Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság
vezetője

A tárgyi beruházás – balmazújvárosi Rendőrkapitányság
határkörébe tartozó szakasza vonatkozásában az SZ-2/kp
munkaszámú tervdokumentációk, illetve a hozzá tartozó műszaki
leírás szerinti megvalósításával egyetért.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.
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Véleményező szervezet

Önkormányzati, tervezői válasz

Vélemény

Tiszántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

A módosításokkal
elfogadásra javasolja.

azt

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.

6.

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

A településrendezési terv tervdokumentáció szerinti módosításával
környezet és település-egészségügyre kiterjedően közegészségügyi
kockázatnövelő hatás nem várható.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.

7.

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

A módosításhoz földvédelmi szempontból feltétel nélkül
hozzájárul, mivel az érintett módosítás által az összes termőterület
mennyisége nem csökken.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció
javítása, kiegészítése nem szükséges.

Érintettség hiányában kifogást nem emel.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció
javítása, kiegészítése nem szükséges.

Miskolci Bányakapitányság

8.

kapcsolatban

kifogást

nem

emel,

Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság

Kéri a postai létessítmények elhelyezhetőségének biztosítását.

A településrendezési terv módosítása hírközlési létesítményeket nem érint,
új beépítésre szánt területek nem kerültek kijelölésre, emiatt külön szakági
munkarész emiatt nem készült.

FORSTER Központ

A tervvel kapcsolatosan a Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdélkodási és Szolgáltatási Központ észrevételt nem tett.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.

A benyújtott Településrendezési Terv ellen kifogást nem emel, az
eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
Észrevételt nem tesz.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.
A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.
A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.

10.

Tigáz-DSO Kft.

13.

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal
Nemzeti Környezetügyi
Intézet Tiszántúli
Kirendeltsége
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal

A módosítás kapcsán kivitelezésre kerülő munkálatokhoz
kapcsolódó környezetvédelmi követelményekre hívja fel a
figyelmet.
A szabályozási terv módosítása talajvédelmi érdeket nem sért, ezért
a tervmódosításhoz talajvédelmi szempontból észrevételt nem tesz.

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.
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14.

Véleményező szervezet
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
Balmazújváros Város
Önkormányzatának
Polgármestere

Vélemény

Kifogást nem emel.

Önkormányzati, tervezői válasz

A beérkezett vélemény választ nem igényel. A tervdokumentáció javítása,
kiegészítése nem szükséges.

Tiszacsege, 2013. december18.

Zsemberi István
vezető településtervező
Cívisterv Bt.

Tiszacsege Város Önkormányzata
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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

Tóth Imre
jegyzőkönyvhitelesítő
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