TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. FEBRUÁR 27. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: 570‐6/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. február 27‐én du.
1630 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 Tóth Imre képviselőre.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta.
Szilágyi Sándor polgármester:
A meghívóban szereplő napirendek közül a 9‐es napirendi pont további pontosítása
érdekében javasolja a bizottság, hogy vegyük le napirendről. Ez az emeletes iskolával
szemben lévő telek vásárlásával kapcsolatos, ahol megállóhelyet kívánunk kialakítani.
Aki ezzel a javaslattal a napirendi pontok tárgyalását elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

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

Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának
meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

5./

A Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel megkötni tervezett haszonkölcsön
szerződés elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által
működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól 2013. január 01. és
2013. december 31. időszak vonatkozásában
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető

7./

Beszámoló Dr. Gadóczi István és a Vitalmed 2003 Bt. Tiszacsege III. felnőtt
háziorvosi körzetben végzett 2013. évi szakmai munkájáról
Ea.: Dr. Gadóczi István

8./

Beszámoló a 2013. évi közmunkáról
Ea.: Bagdi Sándor alpolgármester
Losonczi János alpolgármester

9./

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014
januárjában végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

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

Önkormányzat

és

intézményei

szállítói
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11./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ Különfélék

1.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló
5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosításával, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati
rendeletének módosítását – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata
4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő‐testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
a) 1.208.894 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.263.388 ezer Ft költségvetési kiadással és
c) 54.494 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 33.332 ezer Ft a
működési hiány és 21.162 ezer Ft a felhalmozási hiány.”
2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §

(1) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(3) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. §
(1) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(2) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(3) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
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6. §
(1) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
7. §
(1) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(2) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
8. §
(1) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(2) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
9.§
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. március 4.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Nagyon hosszadalmasan és felelősen tárgyalta a bizottság. Nagyon köszönöm minden
képviselőnek, hogy átérzi ennek a napirendnek a súlyát, tényleg részletesen
áttárgyaltuk. Ez is azt bizonyítja, hogy ez a képviselő‐testület a város sorsát a szívén
viseli.
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
A bizottság valóban elég hosszasan vitatta a költségvetést, mivel kerestük azokat a
megoldásokat, amellyel a költségeket lehetne csökkenteni, illetve a bevételt növelni.
Átvizsgálás után úgy döntött a bizottság, hogy elfogadásra javasolja és továbbra is
keressük azokat a megoldásokat, amellyel az önkormányzat működését biztosítani
tudjuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Több mint 60 millió Ft hiányzik a költségvetésből, nem tudtuk elérni, hogy növeljük a
bevételeinket, se csökkenteni a költségvetést ahhoz, hogy megfelelő szinten tudjuk a
várost működtetni, ahhoz erre a 65 millió Ft‐ra szükség van. A kormány újra lehetővé
tette, hogy azoknál a településeknél, ahol indokolt, ott támogatást fog adni, tehát
lehetőséget biztosított, hogy költségvetési hiányt hagyhatunk. Január elején úgy volt,
hogy nem lehet hiánnyal tervezni, de január végével úgy oldódott meg, hogy
tervezhettünk. Felelősen áttárgyaltuk, addig nem szigorítunk, munkahelyet nem
szeretnénk megszüntetni, várni fogjuk a kormány megnyugtató válaszát, bízom benne,
hogy segíteni fognak. Van‐e valakinek kiegészítése? Ha nincs, aki egyetért Tiszacsege
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet‐tervezetével
foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetését – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata
5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testületre és az
önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A képviselő‐testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
d) 855.909 ezer Ft költségvetési bevétellel,
e) 910.184 ezer Ft költségvetési kiadással és
f) 54.275 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 36.794 ezer Ft a
működési hiány és 17.481 ezer Ft a felhalmozási hiány.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a
képviselő‐testület.
3.§
(1) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. ‐ 4. mellékletek tartalmazzák.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.
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(3) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány
felhasználásával történik.
3. A költségvetés részletezése
4.§
(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet
határozza meg.
5.§
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások
beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások
kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
(7) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások
kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.
(8) A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő
beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 14. melléklet szerint
határozza meg.
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 15.
melléklet szerint részletezi.
(10) Az EU‐s támogatással megvalósuló programokat és projektet, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat
eredeti előirányzatként nem tervez.
6.§
(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
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(2) A Képviselő‐testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és
egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (16. melléklet, 9. sorszám)
felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át.
(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a
támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a
támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a
rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási
kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás
visszafizetési rendjéről.
(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban
nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek
felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 30.§‐ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt
feltételeknek.
7.§
(1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot
és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 17. – 36.
mellékletek tartalmazzák.
(2) A Képviselő‐testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2014. évi keretét 200.000 Ft‐
ban állapítja meg.
8.§
(1) Az önkormányzat a kiadások között 8.000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A Képviselő‐testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a
polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron
következő képviselő‐testületi ülésen köteles beszámolni.
9.§
(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel
következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett
pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.
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(2) A 2 millió Ft‐ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a
polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő‐testület jogosult dönteni.

4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai
10.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben
megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%‐áig vállalható
kötelezettség.
(2) A képviselő‐testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft
összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente
köteles beszámolni a képviselő‐testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására
javaslatot tenni. Ezen előirányzat‐módosítási jogkör 2014. december 31‐ig gyakorolható.
(4) Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó
módon történik.
5. Záró rendelkezések
11 .§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. március 4.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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3.

Napirendi pont
Az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának
meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse és az időpontokról a lakosokat tájékoztassa.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Az óvoda és bölcsődei beiratkozás várható időpontja 2014. május 5‐e és május 16‐a
között van tervezve, reggel 08.00 órától délután 16.00 óráig. A szükséges iratokat
hirdetményekben a honlapon és egyéb média úton közzé fogja tenni az óvoda
vezetője. Nem volt vita rajta, mert az óvodavezető javaslatát elfogadtuk, a napirendi
pont elfogadását a képviselő‐testület felé elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi 190. törvény 82. § (2) bek. b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva ‐
figyelemmel a nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §‐ára ‐ a
Tiszacsegei Városi Óvodában és Bölcsődébe a 2014/2015. nevelési évre a jelentkezés
módját és idejét az alábbiak szerint határozza meg:
‐ Az óvoda általános felvételi időpontja: május 5‐16.
‐ A jelentkezés helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsege, Óvoda u. 3/a.
szám alatti székhelye.
‐ Az óvodába jelentkezni az intézményvezetőnél, illetőleg távolléte esetén az
intézményvezető‐helyettesnél lehet, hétköznap 8 órától 16 óráig.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az óvoda általános felvételi
időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának meghatározását – 6 fő igen
szavazattal (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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22/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 82. § (2) bek. b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva ‐ figyelemmel a
nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §‐ára ‐ a Tiszacsegei Városi Óvodában és
Bölcsődébe a 2014/2015. nevelési évre a jelentkezés módját és idejét az alábbiak szerint
határozza meg:
‐ Az óvoda általános felvételi időpontja: május 5‐16.
‐ A jelentkezés helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. szám
alatti székhelye.
‐ Az óvodába jelentkezni az intézményvezetőnél, illetőleg távolléte esetén az
intézményvezető‐helyettesnél lehet, hétköznap 8 órától 16 óráig.
A határozat végrehajtásáért felelős: Grézné Bukholcz Andrea intézményvezető
Határidő: folyamatos

4.

Napirendi pont
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Elég egyértelmű a napirend, a választások idejére a bizottságokba tagokat és
póttagokat kell a szabályzatnak megfelelően választani. A bizottságokat kialakította
Jegyző Asszony, egy bizottsági hellyel bővülni fog a bizottság, mert Nagymajorban is
lesz választási bizottság kijelölve, a nagymajori lakosok ott szavazhatnak, nem kell
bejönniük.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Valóban nagy örömmel vettük, hogy a nagymajori lakosoknak helyben lehetőségük lesz
szavazni. Egy érdekességet említenék, hogy a szavazatszámláló tagok és póttagok
között egy férfi sem található. A bizottság elfogadásra javasolja a listát.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi 36. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a tiszacsegei szavazatszámláló
bizottságok tagjaivá és póttagjaivá a határozatban szereplő személyeket választja
meg”
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 szavazatszámláló
bizottságok tagjainak és póttagjait – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

23/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a tiszacsegei szavazatszámláló bizottságok
tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg:
001. sz. szavazókör ‐ Kossuth u. 5.

tagok:

Név:
Bárdos Tiborné
Csenkiné Végh Erzsébet
Fülöp Lászlóné

Lakcím:
4066 Tiszacsege, Lehel u. 30.
4066 Tiszacsege, Bartók B. u. 16.
4066 Tiszacsege, Barna u. 4.

002. sz. szavazókör ‐ Fő u. 95.

tagok:

Név:
Domán Lászlóné
Hajdu Istvánné
Fenyves Józsefné

Lakcím:
4066 Tiszacsege, Fő u. 125/a.
4066 Tiszacsege, Hataj u. 42.
4066 Tiszacsege, Zátony III/5.

003. sz. szavazókör – Lehel u. 89.

tagok:

Név:
Kormos Józsefné
Kovács Gyuláné
Nagy Józsefné

Lakcím:
4066 Tiszacsege, Árpád u. 25.
4066 Tiszacsege, Toldi u. 43.
4066 Tiszacsege, Víztorony u. 12.
004. sz. szavazókör – Petőfi u. 3.

tagok:

Név:
Bohács Jánosné
Bartha Jánosné
Azurák Mihályné

Lakcím:
4066 Tiszacsege, Tisza u. 52.
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 33.
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 47.
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005. sz. szavazókör – Fő u. 2/f.

tagok:

Név:
Katona Zoltánné
Nagy Jánosné
Kovács Sándorné

Lakcím:
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 25.
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 70.
4066 Tiszacsege, Kazinczy u. 22.

006. sz. szavazókör – Nagymajor tanya 28.

tagok:

Név:
Törökné Tinku Dóra
Hegedűs Ágnes
Széles Erzsébet

Póttagok:
Név:
Bana Jánosné
Borsos Kitti
Budai Jánosné
Dányi Ferencné
Kardos Gáborné
Kormos Nóra
Kormos Réka
Kótiné Erdős Éva
Kovács Anikó
Nagyné Kiss Éva
Pappné Kóti Ildikó
Sallainé Hegedűs Piroska
Szabó Józsefné
Túri Gyuláné

Lakcím:
4066 Tiszacsege, Tisza u. 53.
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 69.
4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15.

Lakcím:
4066 Tiszacsege, Batthyány u. 1/b.
4066 Tiszacsege, Hataj u. 3.
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 74.
4066 Tiszacsege, Zátony I. 19. sz.
4066 Tiszacsege, Tavasz u. 4.
4066 Tiszacsege, Árpád u. 25.
4066 Tiszacsege, Árpád u. 25.
4066 Tiszacsege, Tavasz u. 54.
4066 Tiszacsege, Petőfi u. 2/a.
4066 Tiszacsege, Petőfi u. 25.
4066 Tiszacsege, Vásártér u. 35/a.
4066 Tiszacsege, József A. u. 25.
4066 Tiszacsege, Madách u. 5.
4066 Tiszacsege, Kinizsi u. 13.

A határozat végrehajtásáért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
Határidő: azonnal
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5.

Napirendi pont
A Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel megkötni tervezett haszonkölcsön szerződés
elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Már említettük, hogy Szociális Szövetkezetet alakítottunk, az önkormányzat a
legnagyobb tulajdonos benne. Bízva abban, hogy átmeneti megoldásokat a
közfoglalkoztatás keretén belül szerencsésebben tudunk pályázni, ez is annak a része.
Az épületeket az önkormányzat a Szociális Szövetkezetnek két évre ingyen használatba
adja. Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a
bizottság véleményét ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mivel a Szociális Szövetkezet elnöke én vagyok, ezért a szerződést Bagdi Sándor
alpolgármester fogja az önkormányzat részéről aláírni.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a
Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet között létrejött
megállapodás keretében haszonkölcsönbe adja a szerződés 1. számú mellékletében
szereplő ingó tárgyi eszközöket és ingatlanokat.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Bagdi Sándor alpolgármestert a haszonkölcsön
szerződés megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsegei Szociális
Szövetkezettel megkötni tervezett haszonkölcsön szerződést – 6 fő igen szavazattal
(Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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24/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege
Város Önkormányzata és a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet között létrejött megállapodás
keretében haszonkölcsönbe adja a szerződés 1. számú mellékletében szereplő ingó tárgyi
eszközöket és ingatlanokat.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Bagdi Sándor alpolgármestert a haszonkölcsön szerződés
megkötésére.
Határidő: 2014. április 01.
A végrehajtásért felelős: Bagdi Sándor alpolgármester
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1. sz. melléklet
TÉTELES VAGYONLELTÁR
A leltár fordulónapja:
2013 év december 31. nap
Sor. Nyilvánt.
sz.
szám.

A leltárfelvétel időpontja:
2013 év december hó 31. nap

Vagyontárgy megnevezése
(mérete, gyári száma, tipusa stb.)

M./E.

1

TISZACSEGE-NAGYMAJOR kivett tanya, gyümölcsös

1

2

TISZACSEGE-NAGYMAJOR gazdasági épület, udvar

3
4

(db)

Nem
Fellelt

Megjegyzés

található

Ingatlanok:
1

01112 hrsz 1500 m2 (Üzleti vagyon Földterület)

1

1

01111/3 hrsz. 1059 m2 (Üzleti vagyon - Telek)

TISZACSEGE-NAGYMAJOR gazdasági épület

1

1

01111/3 hrsz. (Üzleti vagyon - Épület)

Szállodaépület - Kőépület Tisza-part

1

1

5835/8 hrsz. (Üzleti vagyon - Épület)

Nagy értékű tárgyi eszközök:
1

Konyhasor (GENOVA)

1

1

Projekt: IX-M-010/2866-2/2013-0909

2

Elektrolux hűtő ERF 4111 AOW

1

1

Projekt: IX-M-010/2866-2/2013-0909

3

Whirpool hűtő WBE34138 A++WF

1

1

Projekt: IX-M-010/2866-2/2013-0909

4

Whirpool hűtő WBE37172 W (fehér)

1

1

Projekt: IX-M-010/2866-2/2013-0909

Tésztagép PN-300VXS + (vízpumpa + tartály PN300 1
db, tésztaforma PN300 6 DB)

1

6

Samsung TV (UE40F6320)

1

1

Projekt: IX-M-010/2866-2/2013-0909

7

Samsung mosógép WF70F5E2W2W/LE

1

1

Projekt: IX-M-010/2866-2/2013-0909

8

Samsung mosógép WF70F5E5W4W/LE

1

1

Projekt: IX-M-010/2866-2/2013-0909

5

Projekt: IX-M-010/2866-2/2013-0909
1

Kis értékű tárgyi eszközök:
1

tésztanyújtó gép

5

5

2

tálak

5

5

3

csomagoló gép

1

1

4

ágy

20

20

5

tűzhely

2

2

6

mikrohullámú sütő

2

2

7

asztal

2

2

8

kés

15

15

9

sodrófa

2

2

10

abrosz

20

20

11

olló

7

7

12

elsősegélydoboz

1

1

13

ágynemű

15

15

14

edénykészlet

3

3

15

tányérkészlet

3

3

16

szék

5

5

17

keretes-szúnyoghálós tésztaszárító

5

5

18

rozsdamentes keverőtál

5

5

19

rozsdamentes asztal nagy

3

3
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20

rozsdamentes asztal kicsi

6

6

21

Digitális mérleg

2

2

22

nyújtótábla

4

4

23

polcos szekrény

4

4

24

műanyag láda

32

32

25

tészta szeletelő gép

1

1

26

hűtőszekrény

1

1

27

takarítő kocsi szett

2

2

28

öltözőszekrény

2

2

29

műanyag tésztaszűrő

1

1

30

karos fóliahegesztő

1

1

31

tésztareszelő

2

2

32

rozsdamentes asztal

1

1

33

mikros műanyag doboz

2

2
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2. számú melléklet
JEGYZÖKÖNYV
(a leltározás megkezdése előtt)
Készült: …. év …………..hó …… napján az ……………………………………………………………….
leltározási körzet leltározásának megkezdése előtt a ……………………………………………..
helyiségében.
Jelen vannak:
………………….
………………….
………………….

leltározási körzetfelelős
leltározó
leltározó

A leltárfelvétel ütemterv szerinti kezdete:
………. év ……………….. hó …. nap
A leltárfelvétel tényleges kezdete:
………. év ……………….. hó …. nap
A leltárfelvétel módja:

leltározással

A leltározásban résztvevők kijelentik, hogy a leltározás megkezdése előtt a leltárértekezlet megtartásra
került.
A leltározáshoz szükséges eszközök, bizonylatok hiánytalanul rendelkezésre állnak.
A leltározási körzetben a leltárfelelős a Leltárkészítési és leltározási szabályzatban, valamint a
……………….leltározási utasításban foglalt előírásoknak eleget tett (nem tett eleget).
Egyéb megállapítások:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
K. m. f.
…………………………..
leltározási körzetfelelős

…………………………..
leltározó

…………………………..
leltározó
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JEGYZÖKÖNYV
(a leltározás befejezéséről)

Készült: …. év …………..hó …… napján az ……………………………………………………………….
leltározási körzet leltározásának megkezdése előtt a ……………………………………………..
helyiségében.
Jelen vannak:
………………….
………………….
………………….

leltározási körzetfelelős
leltározó
leltározó

A leltározás ……. év ……….. hó …. napján kezdődött és …. év ……….. hó …. napján zárult.
Jelenlévők kijelentik, hogy a leltári tárgyak a valóságos és tényleges helyzetnek megfelelően – az előírt
utasítások betartásával – történt.
A leltározási körzet leltárfelelőse kijelenti, hogy a leltárfelvételi íven (jegyen) szereplő leltári tárgyak
hiánytalanul megvannak és azokat további kezelésre, illetve megőrzésre átveszi.
A leltározáshoz átvett bizonylatok elszámolásra kerültek.
Az átvett bizonylatokból:
a./

Felhasznált bizonylatok:
Bizonylat megnevezése

b./

Rontott bizonylatok:
Bizonylat megnevezése

c./

sorszáma

sorszáma

Fel nem használt bizonylatok:
Bizonylat megnevezése

sorszáma
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A leltározással kapcsolatban tett egyéb megállapítások:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

K. m. f.

…………………………..
leltározási körzetfelelős

…………………………..
leltározó

…………………………..
leltározó
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3. számú melléklet
TISZACSEGEI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
neve és bélyegzője: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Költségvetési szerv

Telephely:

Sorszám:
Lapszám:

1/1

Oldalszám:

1

LELTÁRFELVÉTELI ÍV
gépek, berendezések, készletek felvételére
LELTÁROZÁSI KÖRZET:
Projekt megnevezése:
A leltár fordulónapja:

…….. év ………... hó ….. nap

A leltárfelvétel időpontja:

…….. év ………... hó ….. nap

Sor-

Nyilvántartási

Tárgyieszköz

szám

száma

megnevezése
(mérete, gyári száma, típusa stb.)

Menny.
egység

Mennyiség

Megjegyzés

1

2

3

4

5

6

1

db

2

db

3

db

4

db

5

db

6

db

7

db

8

db

9

db

10

db

11

db

12

db

13

db

14

db

15

db

16

db

17

db

……………………………………………….

………………………………………...………….

………………………………………...………….

A leltározási körzet felelős

a felvételért felelős

a felvételért felelős

……………………………………….
leltárvezető

……………………………………….
Ellenőrizte
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6.

Napirendi pont

Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett
központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól 2013. január 01. és 2013. december 31.
időszak vonatkozásában
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Tárgyalta a bizottság. Nagyon alapos beszámolót kaptunk kézhez, talán ami a
lakosságot érinti a kiadások 2013 évben 26.697 ezer Ft volt, ebből az OEP támogatása
13.359 ezer Ft, önkormányzati hozzájárulás a három önkormányzat lakossági
hozzájárulása 13.338 ezer Ft volt. Egyek járult a legtöbbel hozzá, mivel magasabb a
lakosság aránya.
Langó Józsefné pü‐i irodavezető:
A tiszacsegei hozzájárulás december 31‐ig 6.022 ezer Ft, ebben benne van, amit
Újszentmargita Nagyközség helyett megelőlegezett önkormányzatunk. Újszentmargita
utólagos elszámolással remélhetőleg 2014 I. negyedévében fogja kifizetni
önkormányzatunknak.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Bizottságunk kiemelte, hogy a lakosság biztonsága és éjszakai orvosi ellátása
érdekében ezt a pénzt mindenféleképpen elő kell teremtenünk a következő időszakban
is, mert szükség van rá és bizonyította, hogy hatékonyan működő, nagyon jól
megszervezett szolgálat. Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
Szilágyi Sándor polgármester:
Az év minden napján ellátták az ügyeletet. Gadóczi Doktor Úr az ügyelet vezetője, a
beosztásokat, hogy zökkenő mentesen működjön az ügyelet, Doktor Úr végzi, tényleg
köszönet az ügyelet dolgozóinak, Doktor Úrnak is, mert 2013‐ban hozzám panasz a
munkájukkal kapcsolatban nem érkezett. Felkérem dr. Gadóczi Istvánt, hogy egy pár
szót mondjon a lakosoknak.
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Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Tisztelt Képviselő Társaim! Tisztelt Lakosok! Ügyeletünk a 2013 évben 2950 beteg
ellátását regisztrálta, éjszakai, illetve hétvégi ügyeleti időben. Az ügyelet szakmai
tevékenységéről több oldalas táblázatokkal, grafikonokkal kiegészített beszámolót
készítettem el. A beszámolóban az egyeki, a tiszacsegei, illetve az újszentmargitai
megkereséseket ábrázoltam. A betegségek megjelenését és azok megoszlását
mutattam be. Számot adtunk az éves tevékenységünkről. A központi orvosi ügyeletben
egy orvos, egy nővér és egy gépkocsivezető teljesít szolgálatot. Az orvos a beteget vagy
a rendelőben, vagy a háznál látja el. Arra is rávilágítottunk, hogy a rendelőben történt
ellátások jóval nagyobb hányadát teszik ki az ellátásnak, itt 2113 főt láttunk el a
rendelőben és 808 főhöz kellett házhoz utaznia az orvosnak. Részleteztük a
koreloszlást, arányaiban a legnagyobb gondoskodást a 0‐14 éves korúak, illetve az
időskorú lakosság kiszolgálása teszi ki. Munkánkat jó hangulat és nagyon jó
csapatmunka jellemezte. A jelenlegi ügyeletben dolgozó gépkocsivezetők, szakképzett
ápolók, illetve orvosok az ellátást a legmagasabb színvonalon és a legnagyobb
odaadással végzik. Negatív visszajelzés, panasz nem volt, az előző évben egy panasz
volt, azt kivizsgáltuk és nem volt a betegre nézve káros hatással. Terveinkről
beszámoltam a bizottságnak. Munkánkat az önkormányzat maximálisan segíti és
támogatja, a feltételeket biztosítja és orvosaink, szakdolgozóink örömmel látják el a
feladatukat.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm Doktor Úr. Örüljünk, hogy ez a szolgáltatás működik, bízunk benne, hogy
ezután is működni fog.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Egyek – Újszentmargita –
Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet 2013. január 01. és
2013. december 31. időszak bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót elfogadja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Egyek – Újszentmargita –
Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet 2013. január 01. és
2013. december 31. időszak bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót – 6 fő igen
szavazattal (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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25/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Egyek – Újszentmargita –
Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet 2013. január 01. és
2013. december 31. időszak bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető

7.

Napirendi pont
Beszámoló Dr. Gadóczi István és a Vitalmed 2003 Bt. Tiszacsege III. felnőtt háziorvosi
körzetben végzett 2013. évi szakmai munkájáról
Ea.: Dr. Gadóczi István
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Dr. Gadóczi István ügyeletvezető:
Egy hasonló, de a nappali ellátásról, a praxismunkáról szóló beszámolót készítettem el.
Az ügyeleti beszámoló mellett, itt szöveges és táblázatos formában, illetve
grafikonokon mutatom be a praxisunknak a működését. A jelenlegi praxis létszámunk
1827 fő, ezek a betegek jelentkeztek a praxisba és hozzánk tartoznak, az ő mindennapi
gondozásukat, ellátásukat végezzük. Táblázatos formában, nemi eloszlásban is
bemutattam ezeket a számokat. Az orvos beteg találkozásokat, havi bontásban és éves
bontásban is jellemeztem. Egy évben 16479 ellátást végez a Vitalmed 2003 Bt.,
ezeknek a jó részét helyben ellátjuk, megoldás kerül a problémára és csak egy kis
részét kell továbbküldeni Debrecenbe vagy szakintézménybe. A gondozási formákról,
illetve a két szakápolónő tevékenységéről is beszámoltam, a jövőről és a terveinkről is
írtam pár szót. Kérem a képviselőket, hogy fogadják el ezt a beszámolót.
Szilágyi Sándor polgármester:
A részletes beszámolót meg lehet írott anyagban is tekinteni. Ez a legnagyobb
háziorvosi körzet, örülünk, hogy három körzet működik Tiszacsegén.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Dr. Gadóczi István és a Vitalmed
2003 Bt. Tiszacsege III. felnőtt háziorvosi körzetben végzett 2013. évi szakmai
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.”
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 – Dr. Gadóczi István és a
Vitalmed 2003 Bt. Tiszacsege III. felnőtt háziorvosi körzetben végzett 2013. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

26/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Dr. Gadóczi István és a Vitalmed
2003 Bt. Tiszacsege III. felnőtt háziorvosi körzetben végzett 2013. évi szakmai
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető

8.

Napirendi pont
Beszámoló a 2013. évi közmunkáról
Ea.: Bagdi Sándor alpolgármester
Losonczi János alpolgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A közmunkaprogramot alapvetően a polgármesterre szabják, csak én a két
Alpolgármester Úrnak tovább adtam. A mezőgazdasági, a közúthálózat karbantartás,
belvízelvezetés, téli és egyéb értékteremtő programok vannak, a két Alpolgármester
közel azonos létszámmal végezte ezeket a feladatokat. Felkérem Bagdi Sándor
alpolgármester Urat, hogy a beszámolóját kívánja‐e kiegészíteni?
Bagdi Sándor alpolgármester:
A bizottsági ülésen részletesen kifejtettem a mezőgazdasági földutakkal kapcsolatos
álláspontomat, hogy milyen dolgokat végeztünk el. A belvízzel kapcsolatban is
részletesen le van írva, hogy hány utcában, hány helyen, hány bejárót, hány kátyúzást
végeztünk. A közúthálózatnál szintén ezeket szeretném megemlíteni, az árok
tisztítással kapcsolatban hány kilométer árkot végeztünk el részletesen. Részt vettünk a
parlagfű mentesítésben is, amelyet lényegében az üdülőfaluban hajtottunk végre, de
ahol szükség volt rá, bárhol elvégeztük ezt a feladatot is. Úgy érzem, hogy a három
részből összeálló startmunkaprogram sikeresnek mondható Tiszacsegén és várjuk a
továbbiakban is a folytatását.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ellenőrzések több esetben voltak a Belügyminisztérium részéről, ők is azt a
megállapítást hozták, hogy Tiszacsegén van értékteremtő beruházás és állítunk elő
értékeket. Nagyon sajnálom, hogy néhány ember kritikusan jelezte felém egy‐két
ember viselkedését, meg ácsorognak az út mellett, ez is igaz, de úgy gondolom, hogy
kellő munkát végeztek ezek a dolgozók és nem könnyű ezekkel az emberekkel
minőségi feladatot 8 órán keresztül végezni, a munkabérük sem egy kimagasló összeg.
Összességében, ha vizsgáljuk az elvégezett munkát én személy szerint meg vagyok a
közmunkaprogrammal elégedve és a két Alpolgármester Úr kellő gondossággal végezte
ezt a munkát, hozzáteszem nem 8 órában, sokkal több időt eltöltöttek ezzel a
munkával. Köszönöm Bagdi Sándor alpolgármester Úrnak, hogy segítette a munkámat.
Összességében pozitív a beszámoló is és az elvégezett munka is.
Losonczi János alpolgármester Úr szintén elkészítette a beszámolóját, kérném, hogy
szóban egy pár kiegészítést tegyen.
Losonczi János alpolgármester:
Az én programomban részt vevő emberek nem a közterületen végezték a munkájukat,
tehát kevésbé volt látványos, néhány szóban szeretném ismertetni, hogy a lakosság is
tudjon róla, mert sokan nem is tudnak róla, hogy milyen munkálatok folynak.
A legnagyobb lélekszámú program a start mintaprogram keretében mezőgazdasági
munkát végeztünk 12 hektáros szántó területen 300 m2‐es fóliaház tartozik még
hozzánk és 200 db tojó tyúkot állítottunk be, amely a tésztakészítéshez szükséges
tojást termeli. A mezőgazdasági programban ezeken a területeken végeztünk
munkákat, zöldségféléket elég széles repertoárban végeztünk termelést, amelyet a
közétkeztetésben, illetve a tiszacsegeiek a piacon találkozhattak velünk, mert ott is
értékesítettünk a megtermelt növényekből. Amit még ki szeretnék emelni, hogy
önkormányzatunk pályázott 4 db biomassza kazánra, a polgármesteri hivatalban, az
iskolában, a művelődési házban és a régi óvodában lettek üzembe helyezve ezek a
kazánok. Ezeknek a fűtését nagy részben azokkal a hulladék faanyagokkal végezzük,
amelyeket a dűlőutakon, árokban, illetve olyan önkormányzati területen gyűjtöttünk,
amelynek a munkálatait a karbantartását egyébként is el kellett volna végeznünk.
Ezeket a faanyagokat elégettük, most ezekkel tudunk tüzelni, mindenképpen
számottevő a megtakarítás, még akkor is, ha ezeknek az anyagoknak az előállítására
költeni kellett, akkor is a gázhoz képest igen komoly eredményeket értünk el és ezzel
tudtunk a költségvetésnek igen komoly pénzösszeget megtakarítani.
Amit még ki szeretnék emelni, komoly munkaprogram még a száraztészta készítés, a
régi óvodában alakítottuk ki az élelmiszer előállítás szabályainak megfelelően a kis
üzemet, egy komoly tésztagéppel, illetve kézi gépekkel állítjuk elő a száraztésztákat,
szinte minden fajtát készítünk, ami a kereskedelmi forgalomban is fellelhető. Itt tudjuk
garantálni, hogy biztos, hogy friss tojással készült, mint ahogy említettem saját
állománnyal termeltetjük meg a tojást, saját tojó állomány van, az önkormányzat saját
programjában van, azt a tojást használjuk fel, biztos, hogy a legjobb minőségű. Nagyon
remélem, hogy a nagyközönség mihamarabb találkozik vele, mert az előbbiekben már
említettük, hogy szociális szövetkezet alakult és pont ezt a tésztakészítő üzemet a
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Szociális Szövetkezet fogja továbbvinni és nagyon remélem, hogy kereskedelmi
forgalomban is megtaláljuk a módját, hogy hol lehet megvásárolni és a teljes lakosság
hozzáfér majd ehhez a jó minőséghez és általunk készített házi jellegű kisipari készítésű
száraztésztához. Eddig nagyon jók a visszajelzések a minőséggel kapcsolatban.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mind a két Alpolgármester Úr elvégezte a rábízott feladatot. Ilyen jó állapotban a Tisza‐
közi utak nem voltak az elmúlt 15 évben, több vállalkozó személyesen köszönte meg,
hogy tényleg érzi azt, hogy ahol tudunk, ha még nehéz helyzetben is van az
önkormányzatunk a lehetőséghez mérten nagyon sokat változtatunk a körülményeken
és jobb lehetőségeket biztosítunk az útnál is. Amit Losonczi János Alpolgármester Úr
elmondott, ma voltam másodjára az új gépet megnézni és az ott dolgozókat is.
Hihetetlen tisztaságot lehet tapasztalni és a minőség is, ami ott készül, öröm a polcokra
ránézni, amikor be vannak csomagolva a tésztafélék. Tényleg bízom benne, hogy
hamarosan a Szociális Szövetkezettel kombinálva az értékesítés könnyebb lesz és el
fogjuk érni azt, hogy ezután bevételt is kapjon a szövetkezet, hogy ezzel is segítse az
önkormányzatot. Bízva abban, hogy lassan újra kezdődnek a közmunkaprogramok,
mind a két alpolgármester újra fogja vállalni ezt a nem könnyű feladatot. Aki még nem
próbált emberekkel bánni, nem egy jó feladat, túl sok dicséretet nem kaptak a
dolgozóktól, de úgy gondolom, hogy a dolgozók nagy része is hálás ennek a
közmunkaprogramnak, a két alpolgármester irányításával pedig értéket teremtettünk.
Van‐e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel nincs, ismertetem a határozati
javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 2013. évi közmunkáról szóló
beszámolót elfogadja.„
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a 2013. évi közmunkáról szóló
beszámolót – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
27/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Bagdi Sándor alpolgármester és
Losonczi János alpolgármester által készített 2013. évi közmunkáról szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bagdi Sándor alpolgármester
Losonczi János alpolgármester
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9.

Napirendi pont

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata
januárjában végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Polgármesteri

Hivatala

2014

Szilágyi Sándor polgármester:
Elég részletes, tartalmas beszámoló, úgy gondolom, hogy a lakosokat is, akit érdekel,
megnézheti. Gadóczi Doktor Úr kérdezte, hogy meddig tart még ez az áldatlan állapot a
hivatalban. Sajnos nagyon elhúzódik a Kormányhivatalnak a kormányablaknak a
kialakítása. Ma Budapestről érkeztek, sajnos sajnálatukat fejezték ki, hogy ennyire
nehezen tudják ezt a viszonylag nem is nagy munkát elvégezni, ez ráadásul nehezíti
még az itt dolgozók munkáját, falfúrás, bontás. Ebben az áldatlan állapotban nagyon
örülök, hogy nem hibáznak a dolgozók, ugyan úgy eltudják végezni a munkájukat, bár
sokkal nagyobb odafigyelés kell. Mert sokkal többen vagyunk kevesebb helyen. Jegyző
Asszony kíván‐e szóbeli kiegészítést tenni. Mivel nem, ismertetem a határozati
javaslatot:
„Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
Tiszacsege
Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 januárjában végzett munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 januárjában végzett munkájáról szóló
beszámolót – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

28/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Tiszacsege Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala 2014 januárjában végzett munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
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10.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
Megkaptuk a szállítói állományról a kimutatást, jelen pillanatban az önkormányzatunk
az előtte álló feladatokat megtudja oldani. A szállítói tartozásainkat kitudjuk fizetni arra
ügyelünk, hogy nagyon hosszú szállítói tartozásunk ne legyen, működőképes az
önkormányzatunk. Kérdése, hozzászólása van‐e valakinek? Mivel nincs, ismertetem a
határozati javaslatot:
„Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
Tiszacsege
Város
Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 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 (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

29/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

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

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

Szilágyi Sándor polgármester:
Azzal szeretném a polgármesteri jelentést kiegészíteni, hogy tegnap voltam Kőszegen,
Halász János államtitkár Úr szakmai fórumot tartott. A Városok, Falvak Szövetségének
az elnöke államtitkár Úr, 20 tagja van a Szövetségnek 15‐16‐an rendszeresen részt
veszünk, amelynek köszönhetően a nyáron a Hagyományőrző Néptánc Egyesület
Csopakra fog ellátogatni, a szállás és étkezési költségét Államtitkár Úr már biztosította
Csopaknak. Nagyon eredményes volt ez a tárgyalás, több kulturális dolgot tárgyaltunk.
Nekem is eléggé jó ez a tapasztalatcsere. Kisújszállásnak elhoztam a közművelődési
programját, 12 ezer fős Kisújszállás, sokkal jobb adottságokkal rendelkezik, mint
Tiszacsege, de van egy‐két dolog az ő rendezvényükbe, amit nekünk is érdemes
megszívlelünk. Az ő gazdasági helyzetük sokkal jobb, sokkal több az adóbevételük,
gazdagabb a település, arányosan több munkahely van, mint Tiszacsegén.
2014. január 24‐én Tiszacsegén a fonylódligeti üdülővel kapcsolatban tulajdonosi
közösségi egyeztető ülést tartottunk, ahol részt vett Tóth József Polgár Város
Önkormányzatának polgármestere, Hágen János intézményvezető, dr. Miluczky Attila
Egyek Nagyközség Önkormányzatának polgármestere, jómagam és Jegyző Asszony
részt vettünk ezen a tárgyaláson. Szeretnénk 2014‐ben a fonyódligeti tábort
üzemeltetni, úgy, hogy a szakmai segítséget Szatmárcseke Önkormányzatával közösen
végeznénk, így a ránk eső pozitívum is, meg a költségek is oszlanak, úgy gondolom,
hogy érdemes, ebben az évben próbáljuk meg. Külön erről az egyebekben majd fogunk
beszélni. 2014. március 5‐ére meghívtam újra a fonyódligeti üdülő tulajdonosait és
akkor dönteni fogunk. Meghívtam Sarkadi Pál polgármester kollégát is.
2014. január 25‐én Tiszafüreden „Tiszafüred Város Napja” rendezvényen ünnepi
képviselő‐testületi ülésen vettem részt, mint Tiszacsege Város polgármestere, és a
Hajdú‐Bihar megyei Polgárőr Szövetség megbízottjaként vehettem részt, ahol
elnökségi tag vagyok. Utána zárt ülés volt, ahol Varga miniszter Úr tartott előadását a
polgárőrségről, hogy a települések között jobban tartsuk a kapcsolatot, főleg a Tisza,
ami összeköti a településeket, a nyári programoknál jobban figyeljünk oda. Az Országos
Polgárőr Elnök dr. Túrós András tábornok úr kérte, hogy finanszírozásban segítsen
miniszter Úr, Varga Mihály miniszter Úr ígéretet tett arra, hogy segíteni fogja és
megoldást fog találni a kéréseinkre.
2014. február 19‐én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében az óvodapedagógusokkal
szakmai megbeszélést tartottunk. Kértem őket, hogy azokat a feladatokat, amelyben az
önkormányzat tud segíteni mondják el, ha van olyan, ami elkerülte a figyelmünket. Amit
kértek, mind természetes. Az óvoda mindenki tudja, hogy szépen működik. Azokat a
hiányosságokat, hogy sajnos a tető 7 helyen beázik, Bagdi Sándor alpolgármester Úr és
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egy Ügyvédnő segítségével próbáljuk az igazunkat keresni, hogy rátudjuk bírni azokat,
akik építették, hogy javítsák ki ezeket a saját költségükön, nem könnyű feladat, de
mindent megteszünk annak érdekében, hogy ott is eredményre jussunk.
2014. február 20‐án Debrecenben Káplár Sándor által a szemét elhelyezése tárgyában
tett feljelentés miatt bírósági tárgyaláson vettem részt, előreláthatólag március 19‐én
ítéletet fognak hirdetni. Ezt már említettem itt, hogy 2013. augusztus 04‐én kivitettem a
szemetet az önkormányzat tulajdonában lévő szeméttelepre. Örömmel tudom
mondani, hogy a részleges rekultiváció elkezdődött, nagyon szépen dolgoznak az
emberek, ez a szeméttelep is felszámolásra fog kerülni, arra kérek mindenkit, hogy a
rekultiváció elkezdődött, most már oda abszolút nem lehet szemetet kivinni. A bírósági
tárgyaláson, mivel amiért én kivitettem a szemetet feljelentett Káplár Sándor,
figyelmeztetésben részesültem, ezt én nem hagytam és a Kormányhivatal fel kellett,
hogy jelentsen. Úgy gondolom, hogy a Tisztelt Bíró Úr részéről megállapítható volt, hogy
nekem fog igazat adni és ezt a figyelmeztetést részemre jogtalanul szabták ki. Március
19‐én remélem befejeződik a bírósági tárgyalás és remélem javamra fog dönteni a
Tisztelt Bíró Úr.
Egész hónapban figyelem a települést, azokra a jelzésekre, ami tényleg jogos és
változtatni kell, vagy meg kell valamit oldani a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezettel iparkodunk megoldani. A lehetőséghez képest a település működőképes,
ezt becsüljük meg. Minden képviselő társamnak köszönöm az aktív munkáját, azt, hogy
segítette a munkánkat és a városét. Bízom benne, hogy azok a kérkedők, vagy nem
teljesen megelégedett tiszacsegei lakosok is be kell, hogy lássák, hogy nem könnyű egy
ilyen rossz helyzetben lévő települést vezetni, de minden képviselő társam, magam is,
és a hivatal is minden napot úgy töltünk el, hogy javuljon a település helyzete. Nagyon
köszönöm Jegyző Asszonynak is, hogy napról‐napra olyan feladatokat oldunk meg, ami
eddig nem volt jellemző erre a hivatalra.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a polgármesteri jelentést – 6 fő
igen szavazattal (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
30/2014.(II. 27.) 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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Szilágyi Sándor polgármester:
Szatmárcseke Önkormányzata döntött abban, hogy eljönnek és közösen a fonyódligeti
tábort működtetnénk. Arra kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy hatalmazzanak
fel arra, hogy ebben az ügyben, ha továbbra is fenntartja Szatmárcseke ezt az
álláspontját, akkor támogassuk ezt és közösen próbáljuk meg, hogy mit tudunk többet
tenni, hogy ez a tábor jobban működjön. Kérdezem a Képviselő Társaimat, hogy
egyetértenek‐e vele.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Arról van szó, hogy a fonyódligeti tábor eddig a tiszacsegei lehetőségek mellett mindig
egy pénzösszeget jelentett a számunkra, amit bele kellett tennünk ebbe a táborba. Úgy
gondoltuk a tavalyi évben is, hogy ezt a tábort jobb gazdasági körülmények közötti is
lehetne üzemeltetni. Polgármester Úr már több éve próbálja megszerezni ennek a
tábornak a működtetését, irányítását. Most egy évre hajlandó Polgár átadni ezt az
irányítást, természetesen segítséggel, de nekem az a véleményem, hogy eddig
nulszaldósra sem lehetett a saját vagyonunkból kihozni a táborüzemeltetést, és mindig
befizetői voltunk ennek a tábornak, saját tulajdonunk után fizettünk. Ha csak
nulszaldósra hoznánk ki, már az is nagy eredmény lenne. Én is támogatom a képviselő‐
testületet abba, hogy szavazzuk meg, próbáljuk meg. Szakmai segítséget kapunk a
létszámfeltöltésre is a polgármester kollégáktól, tehát nagyon pozitívnak gondolom,
mindenképpen megpróbálnám azért is, mert eddig csak befizetői voltunk a
rendszernek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Annyival egészíteném ki, hogy 1.000‐1.800 ezer Ft‐ot fizettünk 2012‐ben, 2013‐ban
700‐800 ezer Ft‐ot fizettünk azért, hogy ez a tábor működjön. Ha sokkal több
tiszacsegei lakos és gyerek tudna elmenni, már megérte. De az, amit a Doktor Úr mond,
az a cél, hogy még kevesebb legyen ennek a költsége, és több tiszacsegei városlakó
élvezze ennek az üdülőnek a hasznát. Három polgármester gondolkodott azon is, hogy
eladjuk, Polgár tett ilyen javaslatot, Egyek is, felmérettük a fonyódligeti tábort, ingatlan
értékbecslőt fogadtunk, kb. 70 millió Ft‐ra értékelték fel. A kormányhivatal 10%‐kal van
benne, Egyekkel mi 23%‐kal vagyunk benne, nagyon kicsivel több Polgáré. Hátha ebből
jól jövünk ki, sokkal jobban rálátunk, hogy mit lehet ebből az üdülőből kihozni, majd
utána októberben, decemberben el fogunk rajta gondolkodni, hogy hogy legyen
tovább. Szeretném, ha visszajönne az a korszak, hogy több gyereket le tudnánk vinni,
sajnos még nincs olyan járművünk, amivel segítenénk az utazást, de össze fogunk ülni.
Egyelőre egy tájékozódás lenne ez az év nekünk, hogy melyik irányba mozduljunk.
Akkor azzal a felhatalmazással, hogyha sikerül március 05‐én összehozni
Szatmárcsekével, hogy közösen üzemeltessük az üdülőt, ennek a megoldására
hatalmazzatok fel.
Ismertetem a határozati javaslatot:
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„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a fonyódligeti üdülő
működtetésével kapcsolatosan úgy határoz, hogy 2014 évre vonatkozóan
Szatmárcseke Község Önkormányzatával közösen vállalja az üdülő fenntartását és
működtetését.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a fenntartással
kapcsolatos megállapodás megkötésére.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

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

31/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a fonyódligeti üdülő
működtetésével kapcsolatosan úgy határoz, hogy 2014 évre vonatkozóan
Szatmárcseke Község Önkormányzatával közösen vállalja az üdülő fenntartását és
működtetését.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a fenntartással
kapcsolatos megállapodás megkötésére
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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12.

Napirendi pont

Különfélék

a.) A Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Tartalmában nem változik, az érvényben lévő jogszabályhoz kellett módosítanunk a
Szervezeti és Működési Szabályzatot. Van‐e valakinek hozzászólása? Mivel nincs, aki
egyetért a Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Képviselő‐testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosítását – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelete
a Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszacsege, 2014. március 10.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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melléklet a 6/2014.(III. 10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFELADATA ÉS SZAKMAI ALAPTEVÉKENYSÉGI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BESOROLÁSA
011130
013350
041231
041232
041233
045120
045160
045230
047410
064010
066010
066020
072111
072112
074031
074032
081041
083030
086020
091220
092120
096020
106020
107055

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Komp- és révközlekedés
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Iskolai intézményi étkeztetés
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás „

AZ 096020 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSI KORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ
TELEPHELY
1. Telephely megnevezése: Iskolai konyha
2. Telephely címe: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
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b.) Tiszacsege Város Önkormányzata intézményei alapító okiratainak módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsegei Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítását – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

32/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2012. január 25. napján kiadott
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 5/2012. (I.25.) KT számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2)
bekezdései alapján az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Intézmény neve:

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal

2. Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Közfeladata és szakmai
alaptevékenysége:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1)
bekezdése alapján ellátja az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző
feladat‐ és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzat
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
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3. Az alapító okirat 4.) pontja szerinti "Szakágazati száma:" szöveg
"Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:" szöveg lép.

helyébe

4. Törlésre kerül az alapító okirat 7.) pontja
"Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik."
5. Az alapító okirat 8.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130
011220
016010
016020

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Adó‐, vám‐ és jövedéki igazgatás
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6. Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Vagyon feletti rendelkezés:
o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
szóló 13/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
7.

Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
A vezető kinevezése a Mötv. 82.§, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

8.

Az alapító okirat 11.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:

9.

o

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX
törvény alapján köztisztviselői jogviszony

o

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Az alapító okirat 8.) pontja 7.)‐re, 9.) pontja 8.)‐ra, 10.) pontja 9.)‐re, 11.) pontja 10.)‐ra
módosul.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratával
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsegei Polgármesteri
Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

33/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdése szerinti
tartalommal, valamint a 32/2014.(II. 27.) KT. számú határozata alapján az alábbi egységes
szerkezetű alapító okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1.)

Intézmény neve:

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal

2.)

Székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. sz.

3.)

Közfeladata és szakmai
alaptevékenysége:

4.)

Főtevékenységének
államháztartási
szakágazati besorolása:

5.)

Illetékességi területe:

6.)

Irányító szerv neve:
székhelye:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1)
bekezdése
alapján
ellátja
az
önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző
feladat‐ és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzat
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége
Tiszacsege Város közigazgatási területe
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete
4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
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7.)

Közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
011220
Adó‐, vám‐ és jövedéki igazgatás
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos
tevékenységek

8.)

Vagyon feletti rendelkezés:
o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzatának
az
Önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében
foglaltak szerint kell eljárni.
o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható
bérbe.

9.)

Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
A vezető kinevezése a Mötv. 82.§, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX tv. rendelkezéseinek megfelelően történik.

10.) Foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok megjelölése:

o

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX törvény alapján köztisztviselői jogviszony

o

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

Tiszacsege, 2014. február 27.
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 33/2014.(II. 27.) KT számú határozatával
hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat 2014. február 27. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tiszacsege
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2012. január 25. napján kelt ‐ 5/2012 (I.25.)
KT. számú határozattal elfogadott ‐ egységes alapító okirata hatályát veszti.
Tiszacsege, 2014. február 27.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításával
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosítását – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

34/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2013. október 31. napján kiadott
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 171/2013. (X.31.) KT számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdése, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésének a) pontja, és a
nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (3) bekezdésében alapján az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Közfeladata és szakmai alaptevékenysége: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 8. §‐a alapján az óvodai nevelés feladatainak ellátása, valamint a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §‐a
alapján bölcsődei ellátás
2. Törlésre kerül az alapító okiratból a 12.) pont.
"A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési
szerv.
A fenntartó a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki.
A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzatával minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási
megállapodásban foglaltak szerint rendelkezik."
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3. Az alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a
teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési
tevékenység, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű
gyermekek
integrációs
nevelése,
az
óvodai
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program, a
nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.08.)
MKM rendelet 39/D. § (9) bekezdése alapján
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 25. pontja
alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem‐ vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 3. pontja
alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe
való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy
sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek
096010
Óvodai intézményi étkeztetés
104030
Gyermekek napközbeni ellátása
4. Az alapító okirat 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Vagyon feletti rendelkezés:
‐ A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város Önkormányzatának
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (IV. 10.)
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
‐ Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
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5. Az alapító okirat 17.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
6. Az alapító okirat 13.) pontja 12.)‐re, a 14/a.) pontja 13.)‐ra, a 14/b.) pontja 14.)‐re
módosul.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy az intézményvezető feladata és felelőssége az
alapító okirat aktualizálása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, szükség
esetén a módosítás Képviselő‐testületnél való kezdeményezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

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

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratát – 6 fő igen szavazattal (Simon Albert
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

35/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdései, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21.§ (3) bekezdése, a nevelési‐oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (3) bekezdése, valamint a 34/2014.(II. 27.) KT. számú
határozata alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:
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ALAPÍTÓ OKIRAT

1)

Intézmény neve:

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

2/a) Székhelye:

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A

2/b) Intézmény feladatellátási helye:

4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.

3)

4)

5)

Közfeladata és szakmai
alaptevékenysége:

Főtevékenységének
államháztartási szakágazati
besorolása:
A költségvetési szerv működési
területe:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. §‐a alapján az óvodai nevelés
feladatainak ellátása, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI törvény 42. §‐a alapján bölcsődei ellátás

851020 Óvodai nevelés
Óvoda vonatkozásában:
‐ Tiszacsege város közigazgatási területe
‐ A fenntartó által meghatározott szabad
kapacitás
terhére,
vagy
más
fenntartókkal
kötött
megállapodás
alapján
a
környező
települések
közigazgatási területe
Bölcsőde vonatkozásában: Tiszacsege város
közigazgatási területe

6/a) Törzskönyvi száma:

644150

7/a) Alapító szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata

7/b) Irányító szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete

8/a) Alapító szerv székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

8/b) Irányító szerv székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

9)

Fenntartó szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata

10)

Fenntartó székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

11)

Intézmény típusa:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján
közös igazgatású köznevelési intézmény
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12)

Közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a
teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési
tevékenység, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű
gyermekek
integrációs
nevelése,
az
óvodai
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program, a
nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.08.)
MKM rendelet 39/D. § (9) bekezdése alapján
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 25.
pontja alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem‐ vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 3. pontja
alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd,
közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése
nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek
096010
Óvodai intézményi étkeztetés
104030
Gyermekek napközbeni ellátása

13)

Az intézmény telephelye:

14)

Az intézmény tagintézménye:

nincs
nincs
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15)

Feladatellátást szolgáló vagyon:

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

16)

Vagyon feletti rendelkezés:
‐ A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
szóló 13/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell
eljárni.
‐ Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható
bérbe.

17)

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:
‐ Óvodában: 175 fő
‐ Bölcsődében: 36 fő

18)

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

19)

Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése:

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

Tiszacsege, 2014. február 27.
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 35/2014.(II. 27.) KT számú határozatával
hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat 2014. február 26. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tiszacsegei
Városi Óvoda és Bölcsőde 2013. október 31. napján kelt ‐ 171/2013 (X.31.) KT. számú
határozattal elfogadott ‐ egységes alapító okirata hatályát veszti.
Tiszacsege, 2014. február 27.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratának
módosításával kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Dr. Papp József Városi
Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratának módosítását – 6 fő igen
szavazattal (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

36/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2012. december 10. napján
kiadott Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 210/2012. (XII.10.) KT számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2)
bekezdései alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91/A. § (1) bekezdésében foglaltakra az
alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 6.) pontja "A költségvetési szerv alaptevékenysége" szöveg helyébe, a
"A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége" szöveg kerül.

2.

Az alapító okirat 7.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
082042
082043
082044
082063
082064
082092

3.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
Közművelődés ‐ hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

Törlésre kerül az alapító okiratból a 11.) pont.
"Költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
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A fenntartó a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki."
4.

Az alapító okirat 15.) pontja az alábbiak szerin módosul:
A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai:
A vagyonnal való gazdálkodás során Tiszacsege Város Önkormányzatának az
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (IV. 10.)
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

5.

Az alapító okirat 12.) pontja 11.)‐re, a 13.) pontja 12.)‐re, a 14.) pontja 13.)‐ra, a 15.)
pontja 14.)‐re , a 16.) pontja 15.)‐re módosul.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon egységes
szerkezetű alapító okiratával kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Dr. Papp József Városi
Könyvtár és Művelődési Otthon egységes szerkezetű alapító okiratát – 6 fő igen
szavazattal (Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

37/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. § és az államháztartásról szóló 368/2011. Korm.
rendelet 5.§‐a alapján, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91/A. § (1) bekezdésében
foglaltakra, valamint a 36/2014.(II. 27.) KT. számú határozata alapján az alábbi egységes
szerkezetű alapító okiratot adja ki:
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A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
Alapító Okirata
1. A költségvetési szerv neve: Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon
2. A költségvetési szerv székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.
3. A költségvetési szerv telephelyei:
a.) 4066 Tiszacsege, Fő u. 55. (Művelődési Otthon),
b.) 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 26. (Zsellérház)
4. A költségvetési szerv illetékességi területe: Tiszacsege Város közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv közfeladatai :
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 42. §, 48. § alapján közérdekű muzeális
kiállítóhely működtetése, az 55. § (1) bekezdése, valamint 64‐66. §‐ok alapján a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása és a 78. §‐a alapján a közművelődési tevékenység támogatása.
6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:
a.) A nyilvános könyvtári alapfeladatai:
 a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum‐ és információcserében,
 biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
 a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
 segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
 kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez,
 tudás‐, információ‐ és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az
életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.
b.) A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében ( a működési engedélyében
meghatározott szakmai besorolásnak megfelelő követelményszint szerint):
 a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét
őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
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biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át
tartó tanulás folyamatához,
 közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
 együttműködik a nevelési‐oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
 elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
 az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.
A feladatai ellátásában együttműködik más muzeális intézményekkel, valamint a kulturális
örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a
levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a
köz‐ és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.
c.) A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében feladatai
 az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése,
 a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
 az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
 az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
 a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
 a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése,
 a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
7. A költségvetési szerv közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
082042
082043
082044
082063
082064
082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi, közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
Közművelődés ‐ hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

8. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
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9. A költségvetési szerv irányító szervének neve (székhelye) : Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő‐testülete (4066. Tiszacsege, Kossuth. u. 5.)
10. A költségvetési szerv fenntartójának neve (székhelye) : Tiszacsege Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete (4066. Tiszacsege, Kossuth. u. 5.)
11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A
költségvetési
szerv
vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti,
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A
költségvetési szerv vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 5 év
határozott
időtartamra bízza meg. A vezető elnevezése: intézményvezető.
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak
foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. végrehajtási rendelkezései az irányadóak.
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka
Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.
13. A költségvetési szerv jogelődje (székhelye): Tiszacsegei Általános Művelődési Központ
( 4066. Tiszacsege, Fő u. 95.)
14. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai:
A vagyonnal való gazdálkodás során Tiszacsege Város Önkormányzatának az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében
foglaltak szerint kell eljárni.
15. Záró rendelkezések:
Jelen alapító okirat 2014. február 27. napján lép hatályba.
Kelt: 2014. február 27.
Szilágyi Sándor
Polgármester
Záradék:
Jelen alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 37/2014.(II. 27.)
KT. számú határozatával hagyta jóvá.
Kelt: 2014. február 27.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának
módosításával kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását – 6 fő igen szavazattal (Simon
Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
38/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2012. május 30. napján kiadott
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 106/2012. (V.30.) KT számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás,
valamint az államháztartásról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdései alapján
az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Székhelye:

2.

4066 Tiszacsege, Fő u. 2/f

Az alapító okirat 3.) pontja az alábbira módosul:
Közfeladata
és
alaptevékenysége:

3.

szakmai
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 2. pontja szerinti
településüzemeltetési feladatok, ezen belül a
köztemető fenntartása, az 5. pontja szerinti környezet‐
egészségügyi feladatok, ezen belül a köztisztaság,
települési környezet tisztaságának biztosítása, a 14.
pontja szerinti kistermelők, őstermelők számára ‐
jogszabályban meghatározott termékeik ‐ értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás
lehetőségét is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/F.§ (3) bekezdése c) pontja alapjána nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése.

Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Főtevékenység államháztartási szakágazati
temetkezést kiegészítő szolgáltatás

besorolása:

960300

Temetkezés,
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4.

Törlésre kerül az alapító okirat 11.) pontja:
"Gazdálkodási besorolás:
önállóan működő költségvetési szerv
Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátás:
A pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására Hivatalt, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki.
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik."

5.

Az alapító okirat 12.) pontja az alábbiakra módosul:
Közfeladata és szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti megjelölése:
013320
045170
047120
052020
063020
066020
081071

6.

Köztemető‐fenntartás és ‐ működtetés
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Piac üzemeltetése
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés,‐ kezelés, ‐ellátás
Város‐, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Üdülői szálláshely‐szolgáltatás és étkeztetés

Az alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A vállalkozási tevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:
081061
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytat, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint, melynek felső határa a módosított
kiadási előirányzatok 33%‐a lehet.

7.

Az alapító okirat 14.) pontjában szereplő " Tiszacsege Hrsz: 20 TISZAMOMMISZ iroda
épület (Tiszacsege Fő út 57. sz.)" szövegrész helyébe a " Tiszacsege Hrsz: 20
TISZAKOMMISZ iroda épület (Tiszacsege, Fő u. 2/f. sz.) szöveg kerül.

8.

Az alapító okirat 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Vagyon feletti rendelkezés:
o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város Önkormányzatának
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (IV. 10.)
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a rendeltetésszerű
működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.

9.

Az alapító okirat 12.) pontja 11.)‐re, a 13.) pontja 12.)‐re, a 14.) pontja 13.)‐ra, a 15.)
pontja 14.)‐re, a 16.) pontja 15.)‐re, a 17.) pontja 16.)‐ra, a 18.) pontja 17.)‐re módosul.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet egységes szerkezetű
alapító okiratával kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet egységes szerkezetű alapító okiratát – 6 fő igen szavazattal
(Simon Albert nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

39/2014.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdése szerinti
tartalommal, valamint a 38/2014. (II. 27.) KT. számú határozata alapján alábbi egységes
szerkezetű alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT
1)

Intézmény neve:

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

2)

Székhelye:

4066 Tiszacsege, Fő u. 2/f. sz.

3)

Közfeladata
és
alaptevékenysége:

szakmai
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 2. pontja
szerinti településüzemeltetési feladatok, ezen belül
a köztemető fenntartása, az 5. pontja szerinti
környezet‐egészségügyi feladatok, ezen belül a
köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, a 14. pontja szerinti kistermelők,
őstermelők
számára
‐
jogszabályban
meghatározott
termékeik
‐
értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is. A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/F.§ (3) bekezdése c)
pontja alapján a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és
ártalommentes elhelyezése.
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4)

Főtevékenységének
államháztartási szakágazati
besorolása:
960300 Temetkezés,
szolgáltatás

temetkezést

kiegészítő

5)

Működési köre:

Tiszacsege közigazgatási területe

6)

Törzskönyvi száma:

644149

7)

Irányító szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete

8)

Irányító szerv székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

9)

Fenntartó neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete

10) Fenntartó székhelye:
11) Közfeladata és
megjelölése:

szakmai

013320
045170
047120
052020
063020
066020
081071
12)

4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
alaptevékenységei

kormányzati

funkció

szerinti

Köztemető‐fenntartás és ‐ működtetés
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Piac üzemeltetése
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés,‐ kezelés, ‐ellátás
Város‐, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Üdülői szálláshely‐szolgáltatás és étkeztetés

A vállalkozási tevékenysége kormányzati funkció szerinti megjelölése:
081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytat, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint, melynek felső határa a
módosított kiadási előirányzatok 33%‐a lehet.
13) Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon
Tiszacsege Hrsz: 20
TISZAKOMMISZ iroda épület (Tiszacsege Fő u. 2/f. sz.)
Tiszacsege Hrsz: 0603/2 Temető
Tiszacsege Hrsz: 49, 50 Piac
Tiszacsege Hrsz: 2939/3 Kemping
Tiszacsege Hrsz: 2939/5 Strandfürdő (termálkút)
Tiszacsege Hrsz: 2940/3 Strandfürdő
Tiszacsege Hrsz: 2999
Üdülőépület I‐IV. Vendégházak (Tiszacsege Muskátli út)
14)

Feladatellátást szolgáló vagyon:

A fenti ingatlanvagyon és az intézmény
vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök
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15) Vagyon feletti rendelkezés:
o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
szóló 13/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell
eljárni.
o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható
bérbe.
16) Az intézményvezető kinevezése:
Az intézmény vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testülete ‐ a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§– pályázat útján
határozott időre bízza meg.
17) Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése:

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

Tiszacsege, 2014. február ..
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 39/2014.(II. 27.) KT számú határozatával
hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat 2014. február 27. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet 2012. május 30. napján kelt ‐ 106/2012. (V.30.) KT. számú
határozattal elfogadott ‐ egységes alapító okirata hatályát veszti.
Tiszacsege, 2014. február 27.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző”
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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