TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. JANUÁR 29. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: 750‐2/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. január 29‐én du.
1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
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 6 fő
képviselő jelen van. Simon Albert távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Losonczi János képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal elfogadta (Simon Albert nem
volt jelen a szavazásnál).
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6
fő igen szavazattal elfogadta (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál).
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Napirendi pontok:
1./

Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 3/2002. (I. 31.) KT. sz.
rendelet felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

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

4./

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

5./

Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Beszámoló a társadalmi szervezeteknek nyújtott 2013. évi támogatás
felhasználásáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014
novemberében, valamint decemberében végzett munkájáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

Különfélék
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1.

Napirendi pont
Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Megtárgyalta a bizottság, javasolta, hogy fogadjuk el. A Magyar Közlöny 2013.
december 29‐én megjelent számában került kihirdetésre a fejlesztéspolitikával
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény, melynek 27. §‐
a értelmében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény szociális
temetéssel kapcsolatos rendelkezései nem 2014. január 1‐én, hanem 2015. január 1‐én
lépnek hatályba. Az előterjesztést Jegyző Asszony készítette a bizottság javasolta
elfogadásra. Kérdezem, hogy valakinek van‐e kiegészítése, hozzászólása?
Aki, egyetért a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet‐tervezettel,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a temető használatának
rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet‐tervezetet – 6 fő igen szavazattal elfogadta
(Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzatának
1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete
a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő‐testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
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1. § Hatályát veszti a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet
a) 3. § 1. pontjában az „ , a szociális temetés” szövegrész,
b) 3. § 2. pontjában az „ ‐ a szociális temetés kivételével ‐” szövegrész,
c) 3. § 14‐18. pontja,
d) 5. §‐a,
e) 8. § (3) bekezdése,
f) 1. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a „( kivéve a szociális parcellában)”
szövegrész,
g) 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora,
h) 1. mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a „( a szociális temetkezési helyen is)”
szövegrész.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. február 11.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 3/2002. (I. 31.) KT. sz.
rendelet felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 3/2002. (I. 31.) KT. sz. rendelet
felülvizsgálata megtörtént, az előterjesztést dr. Kovács Péter készítette, megvitattuk.
Kérdezem Képviselő Társaimat, hogy kívánja‐e valaki kiegészíteni ezt a módosítást, a
rendelet felülvizsgálatához kíván‐e hozzászólni. A bizottság elfogadásra javasolta a
napirendi pontot.
Aki egyetért a helyi népszavazásról szóló rendelet‐tervezettel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a helyi népszavazásról szóló
rendelet‐tervezetet – 6 fő igen szavazattal elfogadta (Simon Albert nem volt jelen a
szavazásnál) és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzatának
2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő‐testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény 92. §‐ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Helyi népszavazás kezdeményezéséhez a választópolgárok huszonöt százalékának támogatása
szükséges.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. § Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 3/2002. (I. 31.) KT. sz.
rendelet.
Tiszacsege, 2014. február 11.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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3.

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:
2014. január elsejétől ‐ többek között ‐ a közalkalmazottaknak és a köztisztviselőknek a
fizetési számlához kapcsolódóan havonta legfeljebb a költségvetési törvényben
meghatározott mértékű bankszámla‐hozzájárulás adható, ez 1000 Ft havonta. Havi
1000 Ft‐tal járulnánk hozzá a bankköltségekhez. A bizottság elfogadásra javasolta.
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:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsegei Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosítását – 6 fő igen szavazattal elfogadta (Simon Albert
nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzatának
3/2014. (II. 11.) 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 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól
szóló 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
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„3/A. Bankszámla‐hozzájárulás
3/A. § (1) A köztisztviselőt évi bruttó 12.000 Ft bankszámla‐hozzájárulás illeti meg, melyet
november 5. napjáig kell kifizetni.
(2) Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla‐
hozzájárulás időarányos része jár.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. február 11.
Szilágyi Sándor
polgármester

4.

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

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

Szilágyi Sándor polgármester:
Köztudott, hogy nálunk is a Roma Nemzetiségű Önkormányzat működik, megbeszéltük
bizottsági ülésen, hogy több eredményt várnánk tőlük, végül is fejlődés tapasztalható a
munkájukban, túlzott nagy támogatást nem tudunk adni. A megállapodást
felülvizsgáltuk, a bizottság javasolta elfogadni. Az előterjesztést Jegyző Asszony és a
Pénzügyi Iroda vezetője készítette.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött – a
99/2012. (V. 30.) KT. számú határozattal jóváhagyott és a 12/2013.(I.30.) KT. számú
határozattal felülvizsgált – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 179.
törvény 80. § (2) bekezdésében rögzítettekre tekintettel felülvizsgálta, és azt a
melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselő‐
testület nevében aláírja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsege Város
Önkormányzatának Képviselő‐testülete és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát – 6 fő igen
szavazattal elfogadta (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi
határozatot hozta:

3/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött – a
99/2012. (V. 30.) KT. számú határozattal jóváhagyott és a 12/2013.(I.30.) KT. számú
határozattal felülvizsgált – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében rögzítettekre tekintettel felülvizsgálta, és azt a
melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselő‐
testület nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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melléklet a 3/2014.(I. 29.) Kt. számú határozathoz:

MEGÁLLAPODÁS

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete és a Tiszacsege Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő‐testülete között
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MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete
másrészről

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat
testülete, mint helyi nemzetiségi önkormányzata

Képviselő‐

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

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

2.

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

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

3.

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

3.1

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

3.2

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

3.3

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

3.4

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

3.5

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

3.6

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

3.7

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését érintő előirányzat módosítására, ‐
amennyiben az előirányzat tervezett módosítása nem ütközik az Áht., az Ávr., az Ahsz.,
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rendelkezéseibe – kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő‐testülete tárgyévi
költségvetését érintő külön döntésével (határozatával) kerülhet sor.
3.8

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

4.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak felhasználása

4.1

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

4.2

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

4.3

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

5.

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

5.1

Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20.§ (1) bekezdése
alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési
kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásról
szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2.§ (1) bek. o) pont]
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi
Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. [Ávr. 52.§ (7) bek.]
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5.2

a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos
János a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
b) távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Nagy Zoltán a
nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat.
Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53.§ (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban
lehet. [Áht. 37.§ (1) bek.].
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal
állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. [Ávr. 55.§ (2) bek. g) pont]
Pénzügyi ellenjegyzési feladatokat Langó Józsefné a Polgármesteri Hivatal
Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője látja el.

5.3

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

5.4

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

5.5

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

5.6

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

5.7

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

5.8
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5.9

Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet.
A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni
a) az „utalvány” szót,
b) a költségvetési évet,
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,
f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,
h) a megállapodás 5.10 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59.§ (4) bek.]
Az utalvány lap biztosítása a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek az előállítása a
CORSO programban történik.

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

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

6.1

A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a 27. § (2) bekezdése szerinti helyi
önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.[Áht.84.§ (2) bek.]

6.2

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

6.2

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

6.3

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

6.4

A bankszámláról készpénz felvételére a Polgármesteri Hivatal pénztárosa jogosult,
ennek keretében
– felméri a pénzszükségletet,
– az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételhez szükséges
készpénzfelvételi utalványt,
– gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány – arra jogosultak által történő –
aláíratásáról.
A készpénzfelvételi utalvány őrzéséről és nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal
pénztárosa gondoskodik.
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6.5

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

7.

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

7.1

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

7.2

8.
8.1

8.2

8.3

Számviteli feladatok elvégzése, főkönyvi könyvelés
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, számvitelének végreható szerve a
Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és
Településfejlesztési Irodája a költségvetési szervek gazdálkodásra vonatkozó központi
jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni, a Nemzetiségi Önkormányzat
előirányzat felhasználása és könyvvezetési kötelezettség ellátása során.
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési és pénzügyi kettős könyvelése a
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodájának a
feladata, mely feladat a CORSO integrált költségvetési rendszer alkalmazásával
történik.
A Nemzetiségi Önkormányzat az átutaláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatait a
Polgármesteri Hivatal részére – átadó füzetben történő rögzítést követően – a
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8.4

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

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

10.

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

11.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésének feltételei

11.1 2013. január 01‐től a Njtv. 80. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Önkormányzat a
Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati működés feltételei
és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:
11.1.1. A Helyi Önkormányzat a Tiszacsege, Petőfi u. 3 szám alatti ingatlant a
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja havonta igény szerint, de
legalább tizenhat órában, azzal a feltétellel, hogy a választások alkalmával a
helyi választási iroda vezetője ‐ kizárólag a szükséges mértékben ‐
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korlátozhatja az ingatlan használatát. E korlátozás idejére másik ingatlant kell
biztosítani a Nemzetiségi Önkormányzat számára a zavartalan működéshez.
11.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi feltételeket a
Helyi Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja a Polgármesteri Hivatal
útján:
‐ A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (testületi, tisztségviselői,
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek
biztosítása
‐ a képviselő‐testületi és bizottsági ülések anyagainak előkészítése
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása), a
testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi
és
tisztségviselői
döntéshozatalhoz
kapcsolódó
nyilvántartási,
sokszorosítási, postázási feladatok, a jegyzőkönyvek vezetése és
elkészítése, valamint megküldése a Hajdú‐Bihar Megyei Kormányhivatal
részére a Polgármesteri Hivatal – jegyző által kijelölt – ügyintézőjének
Zsólyominé Gyenes Anikónak a feladata.
‐ Az ügyiratkezelési feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal – jegyző által
kijelölt ‐ ügyintézőjének Tóth Andreának a feladata.
‐ Egyéb adminisztrációs és pályázatírási munka elvégzésére esetileg jelöli ki
az ügyintézőt a jegyző.
‐ A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges technikai feltételek
(számítógép, internet hozzáférés, fénymásoló, fax), amennyiben azok nem
állnak rendelkezésre a Petőfi u. 3 szám alatti ingatlanban, úgy a
Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda 18. számú szobájában található
eszközök ingyenes használatával biztosítottak.
11.1.3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási
feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és
Településfejlesztési Iroda feladata.
11.1.4. A Helyi Önkormányzat viseli a fentiekben meghatározott feladatellátáshoz
kapcsolódó költségeket, a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata
költségeinek kivételével.
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12.

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

13.

Záró rendelkezések
Ez a megállapodás 2014. február 1‐én lép hatályba.

Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testülete 3/2014.(I. 29.) KT.
számú határozatával, valamint Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő‐
testülete 2/2014.(I. 29.) TRNÖ számú határozatával jóváhagyta.

Tiszacsege, 2014. január 30.

…………………………………………………………
Szilágyi Sándor
Tiszacsege Város Önkormányzatának
polgármestere

……………………………………………….
Lakatos János
Tiszacsege Roma Nemzetiségi
Önkormányzata elnöke
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5.

Napirendi pont
Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetésére vonatkozó érvényben
lévő megbízás 2014. július 01. napjáig szól, ezért a beosztás 2014. július 2. napjától
történő ellátására ismételten pályázatot szükséges kiírni. Bizottsági ülésen nem volt
ellenvetés, a bizottság elfogadásra javasolta.
Aki egyetért a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető beosztásának
ellátására vonatkozó pályázati kiírásban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – intézményvezetői pályázat
kiírását – 6 fő igen szavazattal elfogadta (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) és
az alábbi határozatot hozta:

4/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 67. § (4) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja el:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a fenntartásában működő
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A
megbízás kezdő napja 2014. július 2., megszűnésének napja 2019. július 1.
A munkavégzés helye: Tiszacsege, Óvoda u. 3/a.
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A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 69. §‐ában meghatározott feladatok.
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő‐testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket:
kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerint történik, a vezetői pótlék a közalkalmazotti illetményalap 40%‐a.
A megbízás feltételei:
‐ A pályázó rendelkezzen
- óvodapedagógusi szakképzettséggel,
- pedagógus‐szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel,
- legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
‐ A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.
‐ A pályázóval szemben ne álljanak fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
‐ A pályázónak az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazása vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazása .
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

-

az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata,
a pályázó részletes szakmai életrajza,
az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó programja,
3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen
előéletű, és nem áll a munkakörnek megfelelő vagy a munkakörnek részét képező
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve nem állnak fenn vele szemben a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tövény 20. § (2d) és (2e)
bekezdésben foglalt kizáró okok,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §‐ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléshez, továbbításához,
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-

a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri‐e pályázata zárt képviselő‐testületi ülésen
való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt
borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066.
Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni: „Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde ‐ intézményvezetői pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának a határideje: 2104. május
15.
A pályázat elbírálásának határidejét: 2014. június 30.
A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete bírálja el.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester és
Füzesiné Nagy Zita jegyző nyújt (52/588‐400).
A pályázati kiírás közzétételének helyei
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala,
- a Oktatási és Kulturális Közlöny,
- a Szociális Közlöny,
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
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6.

Napirendi pont
Beszámoló a társadalmi szervezeteknek
felhasználásáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

nyújtott

2013.

évi

támogatás

Szilágyi Sándor polgármester:
Tiszacsege Városi SE Labdarugó, Birkózó szakosztály; a Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú
Egyesület; Egyek Önkormányzati Tűzoltóság; Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány;
Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület; Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület;
Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület, akiknek támogatást biztosítottunk. A
támogatással minden egyesület, illetve alapítvány, tűzoltóság elszámolt. Jelen
pillanatban nincs olyan adat, hogy nem úgy használták volna fel a pénzt, ahogy a
leírtakban látszik. A kapcsolat az egyesületekkel az önkormányzatnak jó. Lehetőség
szerint, ha tudjuk, akkor komolyabb anyagi segítséget kellene nyújtani, de a jelenlegi
feladatfinanszírozással, ahogy önkormányzatunk áll, nem látom ennek túlzottan
lehetőségét, hogy a támogatás összegét emelni tudnánk. A bizottsági ülésen Bagdi
Sándor Alpolgármester Úr felvetette, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a
labdarugók, a birkózók a személyek szállításával kapcsolatban. Ezt is megfogjuk
vizsgálni, említettük decemberben, ha lehet, akkor kisbuszt vásárolunk. Sajnos két
pályázati lehetőségünk volt, nem sikerült a pályázati felhívást rendesen kitölteni, ezért
kimaradtunk a pályázatból. Alpolgármester Úrral vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy
egy használt, de mivel személyszállításról van szó, ezért ragaszkodunk hozzá, hogy jó
műszaki állapotút, ha erre fedezetet találnánk, akár pályázat útján, mindenféleképpen
támogatni fogom a felvetést. A képviselő társaim is támogatták az elvet bizottsági
ülésen is. Mivel már nem vagyunk eladósodva, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata
még egyszer ne adósodjon el, mindent megteszek érte. Felelősen a képviselő társaim is
hozzájárultak ehhez a gazdálkodáshoz és hivatalunk vezetője Jegyző Asszony is.
Felelőtlen ígéreteket nem szeretnék a lakosok előtt sem megtenni, amivel elbírunk azt
fogjuk teljesíteni, teljesen nem fogjuk ennek a lehetőségét kizárni, mert indulni fognak
még pályázatok és megnézzük a busznak a megvásárlásának a lehetőségét. Bizottsági
ülésen megbeszéltük képviselő társaimmal, hogy a minisztérium felé írásban kéréssel
leszünk, hogy utaztatásba, gépjármű vásárlásba a kormányzat segítsen be, meglátjuk
majd annak is az eredményét. Kérdezem a képviselő társaimat, hogy van‐e valakinek
kiegészítése? Mivel nincs, aki egyetért a 2013. évben támogatott társadalmi
szervezetek beszámolóját elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a 2013. évben támogatott
társadalmi szervezetek beszámolóját – 6 fő igen szavazattal elfogadta (Simon Albert
nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:
5/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testülete a 2013. évben támogatott
társadalmi szervezetek beszámolóját elfogadja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

7.

Napirendi pont
Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri
novemberében, valamint decemberében végzett munkájáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Hivatala

2013

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal 2013 novemberében, valamint decemberében
végzett munkájáról szóló beszámolóval, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013 novemberében, valamint
decemberében végzett munkájáról szóló beszámolót – 6 fő igen szavazattal elfogadta
(Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:
6/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Tiszacsege Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala 2013 novemberében, valamint decemberében végzett
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
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8.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
A polgármesteri tevékenység sokkal összetettebb, rengeteget megyek azért, hogy a
településnek jobb legyen és a felvetődött problémákat, ami az utaztatással is van, hogy
ezekre is megoldást találjunk. Nagyon sok felvetődött problémára sikerült megoldást
találni. Bizakodó vagyok 2014‐ben, százszor nyugodtabban vezetjük a várost, mivel 604
millió mínusztól megszabadult a település. Jelen pillanatban minden önkormányzati
tulajdon 100%‐ban az önkormányzat tulajdona, semmilyen önkormányzati
vagyontárgyon nincs jelzálog. Természetes, hogy hitelre a működéshez szükség lesz, de
csak olyan nagyságban, amellyel ez a település biztonságosan tud működni. Sajnos a
működésnek a minőségi rovására megy, mert a képviselők is sokkal többet várnának el,
és sok az elképzelésünk is, de sajnos a feladatfinanszírozási lehetőségek gátat szabnak.
Megígérem a képviselők nevében is, hogy pályázatokkal lehet nagyon sokat a
helyzetünkön javítani, az önerőre is pályázatot tudunk benyújtani, abban is sok
lehetőségünk lesz, mint az elmúlt időszakban.
Szilágyi Sándor polgármester ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.
2013. december 27‐én településünkön fogadtam és vendégül láttam Jakab István
alelnök, országgyűlési képviselőt, és Budai Gyula államtitkár urat. Sajnos az egyik
legszebb környezetünk a fürdő lett, nagyon szépen rendben van, sajnos a mozi és a
művelődési ház nincs olyan állapotban, hogy ott frekventált vendégeket tudjunk
fogadni. A pályázat be van adva, el van készítve, bízom benne, hogy 2 hónapon belül
pozitív elbírálásra kerül. Alelnök Úr ígérte, hogy településünknek saját szakterületén
belül mindenben a segítségére lesz. Arra kérem a lakosokat, hogy akár állami
vezetőket, polgármestereket, kollégákat is fogadunk, ezt inkább jó szemmel nézzék,
mint bíráló szemmel. Ezek a rendezvények azért vannak, hogy a településünket jobb
helyzetbe tudjuk hozni.
Ma délelőtt Leader gyűlésen vettem részt, ahol képviseltem a városunkat. Nagyon sok
pályázat fog az elkövetkezendő két hónapban megnyílni, időben fognak bennünket
tájékoztatni és dönteni fogunk, hogy melyik pályázatot érdemes benyújtani. A
Vágópont pályázat a közeljövőben megfog nyílni. Szeretném, ha az önkormányzat
tulajdonában lévő vágóhidat megtudnánk nyitni, erre nagyon komoly százalékban
állami támogatás fog megnyílni pályázaton belül, természetesen erre is időben készülni
fogunk, és szeretném, ha oda is munkaerőt tudnánk biztosítani. Ennek a lehetőségét
már tavaly megvizsgáltuk, ha indul a pályázat, akkor foglalkozni fogunk vele. Sokkal
több helyen megfordulok, azt szeretném, ha minden csegei lakos elfogadná, hogyha
önkormányzati rendezvényekre elmegyek, akkor az önkormányzat érdekeit
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képviselem. Külön arra kérek mindenkit, hogyha úgy érzi, hogy a döntésemet nem
kellő alapossággal teszem, akkor nyugodtan figyelmeztessenek.
Attól függetlenül, hogy nincs adósságunk, januártól is rengeteg a segélykérés, ezt már
úgy tudtam orvosolni, hogy kolléganőket vontam bele, mert a kérések nagy részének
nem tudunk eleget tenni. Annak, hogy segélyt adjak valakinek, annak nagyon komoly
feltételei vannak. Azért szeretném, ha a csegei lakosok is érzékelnék azt a különbséget,
hogy a tűzifa programban is az országban a 3200 település közül szinte Tiszacsege
kapta a legtöbbet, ezért is tennünk kellett. Városunk Jegyző Asszonyával személyesen
is elmentünk, hogy tűzifához tudjunk jutni. Az, hogy akadozik a szállítás, mert az
erdőből nehezen tudják kihordani, arra kérek mindenkit, hogy azt a kis türelmet adják
meg a dolgozóknak, mert mindent megteszünk azért, hogy akinek ez a tűzifa a
jogszabálynak megfelelően kiosztható, mindenki megfogja a tűzifát, már úgy érzem,
hogy ezt erőn felül tesszük meg és mégis néhányszor a kritikákat is kapjuk, amit úgy
gondolom, hogy nem érdemeljük meg. Mindenkinek a segítségét szívesen veszem, ha
építő jellegű mondanivalója van, tényleg keressen meg. Olyan erőfeszítéseket teszünk,
többet ne kívánjanak már. Arról biztosítok mindenkit, hogy a tűzifát mindenki
megfogja kapni, több, mint 830 családról van szó. Amikor pénzbeli juttatásokat is
kérnek azon is gondolkozzanak el, hogy a tűzifa támogatás önerejét a szállítását
Tiszacsege Város Önkormányzata vállalta fel.
Aki a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a polgármesteri jelentést – 6 fő
igen szavazattal elfogadta (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi
határozatot hozta:

7/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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9.

Napirendi pont

Különfélék

a.)

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

és

intézményei

szállítói

Szilágyi Sándor polgármester:
Jelen pillanatban kezelhető az önkormányzat. Nem kell olyanról tárgyalnunk, ami
ellehetetleníti a működésünket. Az természetes, hogy a költségvetésünkre többet
költünk, ami jelen pillanatban rendelkezésre áll, de úgy gondolom, hogy kormányzati
segítséggel, ahogy tavaly is kitudtuk hozni, most is kifogjuk tudni hoz kicsi plusszal.
Sokkal könnyebben gazdálkodunk, de még egyszer hangsúlyozom, hogy sokkal több
pénzt nem kapunk a gazdálkodásra, csak a rengeteg tehertől szabadítottak meg, és így
könnyebben tudunk ezzel a kevéssel is gazdálkodni. Kérdezem a képviselő társaimat,
hogy van‐e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel nincs, aki egyetért Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékozotatóval, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 6 fő igen
szavazattal elfogadta (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi
határozatot hozta:

8/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Tiszacsege Város Önkormányzat
és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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b.)

Fekete Zoltán, 4066 Tiszacsege, Nagymajor u. 5. szám alatti lakos kérelme
önkormányzati lakás bérbevétele iránt
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Fekete Zoltán Tiszacsege Nagymajor 5 szám alatti lakos kérelemmel fordult
önkormányzati lakás bérbevétele iránt. Kérdezem Bagdi Sándor alpolgármester Urat,
hogy Fekete Zoltán munkájával hogy vagytok megelégedve, mert a bizottsági ülésen a
döntés pozitív értékelésében ez segített.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Bizottsági ülésen javaslatot tettem Fekete Zoltán ügyében, mivel a
közmunkaprogramban alkalmazzuk a fiatalembert, nagyon megvagyunk vele elégedve,
mert bármilyen dologban lehet rá számítani, akár hétvégenként is, soha nem mondta,
hogy nem, határozottan javaslom, hogy megkapja ezt a lakást.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Tóth Imrét a Szociális Bizottság elnökét, hogy van‐e kiegészítésed?
Tóth Imre SZEB. elnök:
Én is személyesen ismerem ezt a fiatalembert, én is maximálisan támogatom én is
kérelmét, ahogy Bagdi Úr elmondta, az iskolánál is dolgozott, semmilyen probléma
nem volt vele, a bizottság támogatja a kérelmét.
Szilágyi Sándor polgármester:
A képviselő társaim győztek meg, ha a lakás üresen van, a lakásnak sem tesz jó, bár
szerettem volna még fenntartani és más célra használni, de a képviselő társaim
meggyőztek, hogy támogassam a kérelmet.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II.01.) rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján úgy
határoz, hogy a Tiszacsege, Rákóczi u. 20/A szám alatt lévő lakás egy részét – szoba,
konyha, fürdőszoba helyiségeit (30,80 m2) – 325 Ft/m2/hó, azaz 10.010 Ft/hó bérleti díj
ellenében 2014. február 15‐től 2014. december 31‐ig ,határozott időre Fekete Zoltán és
élettársa Vadász Andrea Margit, 4066 Tiszacsege, Nagymajor 5. szám alatti lakosok
részére 60 napos felmondási idővel bérbe adja.
A Képviselő‐testület felkéri a Költségvetési‐, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodát,
hogy a 3 helyiség átadása előtt a lakhatás feltételeinek biztosításához szükséges
karbantartásokat és a tisztasági meszelést végeztesse el. A szerződés esedékes
felbontásakor a 3 helyiséget a bérlő ugyanolyan állapotban bocsássa az önkormányzat
rendelkezésére.
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Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja, valamint a bérleti
szerződésben 60 napos
A 3 helyiség rendbetétele után Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert
a bérleti szerződés megkötésére.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőket.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Fekete Zoltán, 4066
Tiszacsege, Nagymajor u. 5. szám alatti lakos önkormányzati lakás bérbevétele iránt
kérelmét – 6 fő igen szavazattal elfogadta (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál)
és az alábbi határozatot hozta:
9/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II.01.) rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján úgy
határoz, hogy a Tiszacsege, Rákóczi u. 20/A szám alatt lévő lakás egy részét – szoba,
konyha, fürdőszoba helyiségeit (30,80 m2) – 325 Ft/m2/hó, azaz 10.010 Ft/hó bérleti díj
ellenében 2014. február 15‐től 2014. december 31‐ig ,határozott időre Fekete Zoltán
és élettársa Vadász Andrea Margit, 4066 Tiszacsege, Nagymajor 5. szám alatti lakosok
részére 60 napos felmondási idővel bérbe adja.
A Képviselő‐testület felkéri a Költségvetési‐, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodát,
hogy a 3 helyiség átadása előtt a lakhatás feltételeinek biztosításához szükséges
karbantartásokat és a tisztasági meszelést végeztesse el. A szerződés esedékes
felbontásakor a 3 helyiséget a bérlő ugyanolyan állapotban bocsássa az önkormányzat
rendelkezésére.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.
A 3 helyiség rendbetétele után Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert
a bérleti szerződés megkötésére.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőket.
Határidő: 2014. február 15.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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c.)

Jamriska Zoltán bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Jamriska Zoltán a bérleti szerződésének a meghosszabbítására adott be kérelmet, A
Csokonai utca elején van ez a lakás a volt Okmányiroda mögött van egy kicsi lakás és
azt bérli Jamriska Zoltán. Mivel már róla információk vannak, hogy mindent időben
fizet és a környezetét is rendben tartja elnök úr is javasolta. Átadom a szót Tóth Imre
elnök úrnak.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Bizottság támogatta a bérleti szerződés meghosszabbítását, semmilyen hátraléka nincs.
Jamriska Zoltán is megbízható, ügyes kezű, jó munkatárs és a bizottság támogatja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ezeket az érveket én annyira nem ismertem, teljesen jogos. Egyetértek vele, hogy
meghosszabbítsuk a szerződést. Azzal kiegészítve a határozatot, hogy amikor az
önkormányzatnak bármikor szüksége van ezekre a lakásokra, akkor 60 napon belül mi
igénybe tudjuk venni, remélem ilyenre nem lesz szükség, de nem csak az egyéneket, de
az önkormányzat lehetőségét kell legjobban szem előtt tartani.
Ismertetem a határozati javaslatot:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete – figyelembe véve a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ ‐át,
valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II. 01.)
rendelet 7.§ (2) bekezdését – úgy határoz, hogy a Jamriska Zoltán által bérelt 4066
Tiszacsege, Csokonai u. 1. szám alatt lévő, szoba, konyha, zuhanyzó+WC, előszoba
helyiségekből álló 36 m2 alapterületű félkomfortos önkormányzati lakás bérleti
szerződését 2014. január 1‐től 2014. december 31‐ig 60 napos felmondási idővel
meghosszabbítja.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

6fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Jamriska Zoltán bérleti
szerződés meghosszabbítása iránti kérelmét – 6 fő igen szavazattal elfogadta (Simon
Albert nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:
10/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete – figyelembe véve a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ ‐át,
valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II. 01.)
rendelet 7.§ (2) bekezdését – úgy határoz, hogy a Jamriska Zoltán által bérelt 4066
Tiszacsege, Csokonai u. 1. szám alatt lévő, szoba, konyha, zuhanyzó+WC, előszoba
helyiségekből álló 36 m2 alapterületű félkomfortos önkormányzati lakás bérleti
szerződését 2014. január 1‐től 2014. december 31‐ig 60 napos felmondási idővel
meghosszabbítja.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2014. február 1.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

d.)

Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra beérkezett kérelem elbírálása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökét, hogy a kérelmet
ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Az egyeki mentőállomás két mentőtisztje nyújtott be kérelmet, élettársi kapcsolatban
vannak és mindenféleképpen Tiszacsegén szeretnék a lakásproblémájukat megoldani.
Dr. Gadóczi István képviselő társam is elmondta, hogy az ügyeleti feladatok ellátásában
is lehet rájuk számítani. Bizottság támogatja a bérlakás bérbeadását ez a Csurgó utca
38/15‐ös lakásra szól.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Decemberben megkerestek Tiszacsegén szerettek volna lakást találni, ilyenkor mindig
amikor az egészségüggyel kapcsolatos döntést kell hoznom, mindig kikérem dr. Gadóczi
István ügyeletvezető véleményét. A lakosoknak elszeretném mondani, amikor a mentő
kocsi nem kellően volt biztosítva többször helikopter azért jött, mert nem tudták
kiszolgálni a betegeket. Egyik részről a mentő kocsi miatt, írtunk is levelet a vezetőnek,
most személy gondok vannak, most egyszerre idejött a két mentőtiszt a
mentőállomásra, így az orvosi ügyeletben is, ha erre szükség van, akkor részt tudnak
venni. Hiába van a mentőállomáson a járműpark meg, ha nincs kellő személyzet.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki a Csurgó u. 38/15. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra
beérkezett pályázatot elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Csurgó u. 38/6. szám alatti
költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra beérkezett pályázatot – 6 fő igen
szavazattal elfogadta (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi
határozatot hozta:
11/2014.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő‐testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelete szerint 1 db 55
m2‐es költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra vonatkozóan 2014. február 01.
napjától az alábbi bérlő részére biztosít bérlakást:
P.
ssz.

Név

Telephely/
Lakcím

Bérlakás
házszáma

Lakás‐
nagyság

Csurgó u. 38/15.

55 m2

Kijelölt önkormányzati költségalapú bérlakások:
1.

Ángyellán Dóra

5711 Gyula, József Attila u. 18.

Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a bérleti szerződés
megkötésére.
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Képviselő‐testület felkéri továbbá a Költségvetési‐, Pénzügyi és Településfejlesztési
Irodát, hogy a bérlakások átadása előtt a tisztasági meszelést végeztessék el, melyről
fényképfelvétel is készüljön, és a bérleti szerződés esedékes felbontásakor a bérlakást
bérlő ugyanolyan állapotban bocsássa az önkormányzat rendelkezésére.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

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

K. m. f.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Losonczi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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