TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. MÁRCIUS 26. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: 570‐8/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. március 26‐án
de. 1215 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
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

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

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, külön köszönti Bana Józsefné a Fekete István Általános Iskola megbízott
igazgatóját, valamint Ádám Bencénét tanügyigazgatási referenst, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van. Derzsényi
János távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Losonczi János képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Szilágyi Sándor polgármester:
A 3‐as napirendi pontot: „Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását” mivel kellő anyag nem érkezett be a mai napig,
ezért elnapoljuk. Először a 6‐os napirendi pontot tárgyalnák. Aki elfogadja a 3‐as
napirendi pont kivételével a többi napirendi pont tárgyalását, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6
fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.

Napirendi pontok:

1./

A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola tájékoztatója a 2013. január 1‐je óta
eltelt, az intézmény fenntartói és működtetői feladatainak elkülönülése utáni
időszak tevékenységeiről, a feltételrendszer alakulásáról, a további
elképzelésekről
Ea.: Bana Józsefné mb. igazgató

2./

Javaslat a Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III. 4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról
önkormányzati rendelet módosításáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Tiszacsege Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

A
Tisza‐tavi
Területfejlesztési
megállapodásának felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

szóló

Önkormányzati

16/2001.(XI.

Társulás

1.)

társulási
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7./

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

8./

Tájékoztató Tiszacsege Város
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Önkormányzat

és

intézményei

szállítói

10./ Különfélék

1.

Napirendi pont
A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola tájékoztatója a 2013. január 1‐je óta
eltelt, az intézmény fenntartói és működtetői feladatainak elkülönülése utáni időszak
tevékenységeiről, a feltételrendszer alakulásáról, a további elképzelésekről
Ea.: Bana Józsefné mb. igazgató
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Bana Józsefné megbízott igazgatót, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Bana Józsefné mb. igazgató felolvasás útján ismerteti a Tiszacsegei Fekete István
Általános Iskola az intézmény fenntartói és működtetői feladatainak elkülönülése
utáni időszak tevékenységeiről, a feltételrendszer alakulásáról, a további
elképzelésekről szóló tájékoztatóját.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm a részletes tájékoztatót. Megszeretném köszönni, hogy március 15‐én a
tiszacsegei lakosok megelégedésére nagyon színvonalas előadást tartottak a
gyermekek. Ezért az önkormányzatunk felajánlotta, hogy ezeknek a gyerekeknek a
részt vevő pedagógusokkal valamit találjatok ki, hogy észrevegyék a gyerekek azt, hogy
mi is odafigyelünk rájuk. Már tájékoztatatok, hogy kirándulásra buszt biztosítson az
önkormányzatunk. Természetes, hogy ehhez a Képviselő‐testület hozzá fog járulni és
egy buszt bérelni fogunk. Ennek egyeztetésére Anikót kértem meg, hogy Balmazújváros
Aljegyző Asszonyával vegye fel a kapcsolatot, hogy erre az időszakra tudnak‐e egy 50
személyes buszt biztosítani. Ha nem tudná Újváros biztosítani Önkormányzatunk akkor
is fog egy buszt biztosítani a gyerekeknek és a részt vevő pedagógusoknak. Tényleg
nagyon köszönöm, részt vettem ezen az előadáson, amit a gyerekek produkáltak,
nagyon színvonalas volt. Elgondolkodtató, hogy igaz‐e az, hogy vidéken nem tudunk
olyan gyermekeket képezni, mint egy nagy városon belül. Azt eltudom fogadni, hogy
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vannak sokkal felszereltebb iskolák, de a pedagógusok munkáját és a gyerekekét is
tükrözte. Köszönetemet fejezem ki az Önkormányzat nevében.
A tájékoztatóval kapcsolatban szeretném elmondani, említetted, hogy a nyílászárók
rosszak, a pályázatot elkészítettük, ahogy megnyitják az energetikai pályázatot, azonnal
beadjuk (nyílászáró csere, külső szigetelés). A másik a tornateremmel kapcsolatos
pályázat, Kormánybiztos Úr, aki ezeknek a tornatermeknek az elkészítését országos
szinten koordinálja, annak írtunk egy levelet a KLIK támogatásával, Tankerület Igazgató
Úr is támogatta a kérésünket, hogy elsők között Tiszacsegén is biztosítsanak egy
nagyobb tornatermet. Most kaptam egy levelet, hogy Kormánybiztos Úr írt is Balogh
Zoltán miniszter Úrnak, hogy ő is tudjon erről a problémáról, biztattak, hátha első
körben bejutnánk és gyorsan megvalósulna.
Egy kicsit értetlenül állok azelőtt, mint üzembentartó, hogy kisebb javítási munkák
nincsenek elvégezve pl. nincs meleg víz, nem tudom, hogy ez kinek a hibája. Az a
kérésem, ha ilyen dolog van, keressétek meg a Tiszakomisz vezetőjét, ha olyan soron
kívüli dolog van, vagy hétvégén javítható és nem túl nagy összegbe kerülnek, ezeket a
javítási munkákat elvégezzük. Nem örülök neki, hogy ilyenről betudtál számolni, mert
ha megoldható, ennek most már szakember híja sincs, az önkormányzat erre forrást
biztosítani fog. Erre ügyeljünk már jobban oda, mert ebben mind a kettőnk felelőssége
benne van. Nagyobb javításokat tényleg nem tud még az önkormányzat felvállalni, de
azon vagyunk minden erőnkkel, hogy ezen változtassunk, pályázatok útján,
kormányzati segítséggel mindent megtesz erre kiemelten kezeli a képviselő‐testület az
iskola működését. Kérdezem a Képviselőket, hogy van‐e valakinek kiegészítése? Nincs.
Kérdezem Ádám Bencénét, hogy a KLIK részéről van‐e kiegészítése?
Ádám Bencéné tanügyigazgatási referens:
Köszönöm a szót Polgármester Úr. Szeretném a Képviselő‐testület és Polgármester Úr
előtt megköszönni Igazgató Asszony igazán színvonalas szakmai munkáját és ezt a
beszámolót, amiben szeretném, ha majd a Képviselő‐testület egy picit elmélyülhetne
és mindazokat a pontokat, amelyet említett Igazgató Asszony részletesebben
áttekintené, hogy milyen jó úton halad ez az iskola és mennyire elégedettek vagyunk
mi is az ő munkájukkal. Szeretném a Képviselő‐testület figyelmét felhívni arra a tényre,
hogy néhány nappal ezelőtt megjelent az iskolának az igazgató‐vezetői pályázatra a
kiírás, amelyet itt a helyben szokásos módon is meg kell jelentetnünk, majd felvesszük
a kapcsolatot Jegyző Asszonnyal. Kérem, hogy biztassák Igazgató Asszonyt a további
munka folytatására, mert azt hiszem, hogy egy olyan színes palettát, egy olyan munkát
vonultattak fel ebben a tanévben, amelyre igazán büszkék lehetünk, mint fenntartó és
mint működtető Önök is. Olyan visszajelzéseket kapunk a partner iskolától az
együttműködő pályázatok kapcsán, hogy egy olyan munka indult el, egy olyan
innovatív képességgel rendelkező iskola ez, amely mind a pedagógusok, mind a tanulók
érdekeit megfelelő módon szolgálja. A mai kihívásoknak eleget téve láthatták, hogy
azon igyekeznek, hogy tartalmi megújulás, szakmai megújulás, tantervek átdolgozása,
ami nem kihívás azt gondolom a mai világban és Magyarországon nem csak, hogy a
kerettantervek újulnak meg, hanem egy kis iskola, kis településen egy ilyen feladatot
bevállal, az mindannyiónknak büszkeségünk lehet. Köszönöm, hogy meghallgattak,
további jó munkát kívánunk Önöknek.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Annyival szeretném kiegészíteni, annak ellenére, hogy minden képviselő társam
elolvassa, mi nem innen szerezzük az információt, nem volt szerencsés ez a kérés.
Eleve két pedagógus ül az önkormányzatnál, a Doktor Úr felesége is pedagógus, én
rendszeresen kérek információt az iskolából. A két alpolgármester pedig már
mindennapos vendég. Nekünk kellő információnk van az iskola munkájáról, nem innen
szerzünk róla tudomást. Örülünk amúgy ennek a tájékoztatónak, igényt is fogunk
máskor is rá tartani, mert beszámolási kötelezettsége az iskolának irányunkba nincs, de
ha a tájékoztatót megteszik elfogadjuk. Az, hogy változás indult el, úgy gondolom, hogy
egy kormányprogram is, hogy a tankerületi igazgatók is odafigyelnek, kimondottan a
miénk is Tiszacsegére, ennek nagyon örülök, az országban egységes lett az oktatás,
ennek is örülünk. Köszönöm szépen.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tiszacsegei Fekete István
Általános Iskola intézmény fenntartói és működtetői feladatainak elkülönülése utáni
időszak tevékenységeiről, a feltételrendszer alakulásáról, a további elképzelésekről
szóló tájékoztatóját elfogadja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsegei Fekete István
Általános Iskola tájékoztatóját – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

42/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tiszacsegei Fekete István
Általános Iskola intézmény fenntartói és működtetői feladatainak elkülönülése utáni
időszak tevékenységeiről, a feltételrendszer alakulásáról, a további elképzelésekről
szóló tájékoztatóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bana Józsefné mb. igazgató

Bagdi Sándor alpolgármester távozott az ülésről.

Jelen van: 5 fő
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2.

Napirendi pont
Javaslat a Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
A Hajdú‐Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
véleményezte a Szabályzatunkat és hiányosságot talált benne három pontban,
pótoltuk ezeket, a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
A Kormányhivatal abszolút szembe megy a gyakorlattal, de ha már írták, teljesítjük, én
úgy gondolom, hogy az önkormányzatiságunk az Ő kérésükkel sérül, ha egy Képviselő‐
testület nem tud két egymás után egy komoly dologról dönteni, annak a Képviselő‐
testületnek azonnal le kell mondani és nem kell a polgármesterre átruházni a döntést.
Ennél a képviselő‐testületnél elképzelhetetlen, hogy a testület két testületi ülés után
fontos kérdésben ne tudjon dönteni, ennél sokkal felelősebbek a munkájuk iránt a
képviselő társaim, de tudomásul vesszük.
Aki egyetért a Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításával, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Képviselő‐testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete
módosítását – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata
7/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelete
a Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának 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 (a továbbiakban: Rendelet) 6. §‐a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
" (6) Önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor kötelező az érintettet meghívni a zárt
ülésre."
2. § A Rendelet a következő 18/A. §‐sal egészül ki:
" 18/A. § (1 ) Amennyiben a képviselő‐testület ‐ határozatképtelenség vagy határozathozatal
hiánya miatt ‐ két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a
polgármester minden ügyben ‐ az Mötv. 42. §‐ban meghatározott ügyek kivételével ‐
döntést hozhat.
(2) A polgármester a képviselő‐testület utólagos tájékoztatása mellett ‐ az Mötv. 42. §‐ban
meghatározott ügyek kivételével ‐ a két ülés közötti időszakban felmerülő, a képviselő‐
testület hatáskörébe tartozó valamennyi halaszthatatlan önkormányzati ügyben dönthet."
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. április 9.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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3.

Napirendi pont
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III. 4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Hasonlóképpen, mint az előzőekben hiánypótlás van az előterjesztésben, a
rendeletünkben módosítani kell a forrásfelhasználásról szóló részt, elfogadásra
javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III. 4.)
önkormányzati rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014.(III. 4.) önkormányzati rendelet módosítását – 5 fő igen
szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzata
8/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati
rendelet 10. §‐a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :
„(5) A polgármester gazdasági eseményenként 3 millió Ft értékhatárig dönt a
forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes
ülésén tájékoztatja a képviselő‐testületet."
2. §
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszacsege, 2014. április 9.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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4.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervével
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi
János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

43/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 33.§‐a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 1/2012. (I.10.) KT.
számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 22. pontja alapján Tiszacsege
Város Önkormányzata 2014. évi éves összesített közbeszerzési tervét a határozat
mellékletében szereplő tartalommal hagyja jóvá.
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31.
Felelős: polgármester
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melléklet a 43/2014.(III. 26.) Kt. számú határozathoz
Tiszacsege Város Önkormányzata
2014. évi éves összesített közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya és mennyisége

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
az eljárás
Várható megindításának,
adott
szerződés
összeg
illetve a
teljesítésének közbeszerzéssel
(nettó Ft)
közbeszerzés
várható időpontja összefüggésben
előzetes
megvalósításának vagy a szerződés
összesített
tervezett
időtartama
tájékoztató
időpontja
közzétételére?

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
III. Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió
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5.

Napirendi pont
A Tisza‐tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ez a Tisza‐tavi Területfejlesztési Társulást 20 község hozta össze, alapvetően mi csak a
szúnyogirtásnál vettük igénybe ezt a társulást, eredményesen pályáznak minden
évben és 50%‐os támogatást kaptunk a szúnyoggyérítésre. Újlőrincfalva az
Önkormányzati Társulás elnöksége és az újlőrincfalvi polgármester az elnöke. Én úgy
gondolom, hogy a szúnyoggyérítési pályázatok miatt is érdemes a kapcsolatot a
továbbiakban is velük fenntartani.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a Tisza‐tavi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás társulási megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tisza‐tavi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatát – 5 fő igen
szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
44/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a Tisza‐tavi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás társulási megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
A képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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melléklet a 44/2014.(III. 26.) Kt. számú határozathoz:

Tisza‐tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása
A Tisza‐tavi települési ön kormányzatok képviselő‐testületei Magyarország Alaptörvényének
32. cikke (1) bekezdés k) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §‐ alapján
 az önkormányzati feladat és hatáskörök, valamint
 a polgármester hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében
Társulási Megállapodást kötnek.
I.
Általános rendelkezések
1) A Társulás neve: Tisza‐tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Rövidített neve: TTÖT
2) Székhelye: 3387 Újlőrincfalva, Kossuth Lajos út 26.
3) Gesztor Önkormányzat: Újlőrincfalva Község Önkormányzata
3387 Újlőrincfalva, Kossuth Lajos út 26.
4) A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosság száma:
A Társulás tagjai:

Székhelye:

Képviselője:

Újlőrincfalva Község
Önkormányzat
Poroszló Község
Önkormányzat
Tiszanána Község
Önkormányzata
Kisköre Város
Önkormányzata
Abádszalók Város
Önkormányzata
Tiszaderzs Község

3387 Újlőrincfalva,Kossuth
út 26.
3388 Poroszló, Fő út 6.

Zsebe Zsolt

Lakosság
száma:
2013.01.
01. (fő)
248

Bornemisza János

2960

3385 Tiszanána, Fő út 108.

Dr. Tóth József

2390

3384 Kisköre
Széchenyi út 24.
Abádszalók
Deák Ferenc út 12.
Tiszaderzs

Magyar Csilla

2892

Kovács Mihály

4276

Dr. Herédi Dezső

1101
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Önkormányzata
Tiszabábolna Község
Önkormányzata
Tiszacsege Város
Önkormányzata
Tiszadorogma Község
Önkormányzata
Tiszakeszi Község
Önkormányzata

Fő út 19.
Tiszabábolna
Fő utca 113.
Tiszacsege
Kossuth út 5.
Tiszadorogma
Arany János út 21.
Tiszakeszi
Községháza út 46.

Tiszaroff Község
Önkormányzata
Tiszasüly Község
Önkormányzata
Tiszaszőlős Község
Önkormányzata
Tiszavalk Község
Önkormányzata
Tiszatarján Község
Önkormányzata
Pély Község
Önkormányzata
Borsodivánka Község
Önkormányzata
Ároktő Község
Önkormányzata
Négyes Község
Önkormányzata

Hencz Zsolt

393

Szilágyi Sándor

4805

Tóth Zoltán

376

Sipos Imre

1054

Tiszaroff
Szabadság út 22.
Tiszasüly
Kiséri út 21.

Kamarás Zsolt

1674

Pollák Tibor

1470

Tiszaszőlős
Fő út 21.
Tiszavalk
Templom út 11.
Tiszatarján
Eötvös körút 1.
Pély
Fő utca 165.
Borsodivánka
Szabadság út 12.
Ároktő
Széchenyi út 7.
Négyes
Rákóczi út 45.

Kerekes András

1949

Domonkos Józsefné

322

Bögre Lajosné

1433

Ari Norman

1434

Bogdán József

753

Vargáné Kerékgyártó 1128
Ildikó
Farkas Andrásné
259

5)A Társulás működési területe: a Társulásban működő települések közigazgatási területe.
6) A társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
7) A Társulás pénzügyi‐gazdasági feladatai, valamint a Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), a Társulás székhelyének hivatala a
Poroszlói Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
8) A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén a Társulás alelnöke látja
el.
9) A Társulás szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait, valamint azok
részletszabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
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10) A Társulás bélyegzője: Tisza‐tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás felirattal
ellátott körbélyegző, középen a Magyarország Köztársaságának címerével.
II.
A Társulás feladatai
1)A Társulás által ellátott feladatok:
a) Területfejlesztés,
b) Térségi marketing feladatok,
c) szúnyoggyérítés,
Területfejlesztés
2) A Társulás feladatai a területfejlesztés terén:
a) A Társulásban résztvevő Tisza‐tavi térségi települések területfejlesztési és területrendezési
kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel.
b) Közös fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és
megvalósítása a Tisza‐tavi települések fejlesztése érdekében.
c) A Tisza‐tavi térségi települések gazdasági megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat
hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és érvényesítése.
d) Az önkormányzati beruházások összehangolása.
e) Pályázatfigyelés, közös pályázatok benyújtása.
Térségi marketing feladatok ellátása
3) Ezen tevékenység keretében a Társulás
a) Gondoskodik a térség honlapjának folyamatos frissítéséről, a társulási dokumentumok,
hírek, események feltöltéséről, adatbázis kialakításáról,
b) A Társulás összehangolja a térségi kulturális, idegenforgalmi, illetve marketing célú
fejlesztéseit, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését,
c) Gondoskodik térségi kiadvány megjelenéséről,
d)Közreműködik a térség turisztikai vonzerejének növelésében,
e) Ellátja a marketing kommunikációt, a térség gazdasági, civil szereplőinek, lakosságának
tájékoztatását,
f)Együttműködik a térségben működő kulturális és turisztikai szervezetekkel,
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g) Figyelemmel kíséri az e témakörben megjelenő pályázati kiírásokat, elkészíti a
pályázatokat.
Szúnyoggyérítési feladatok ellátása
4)E feladatainak ellátása terén: megszervezi és közbeszerezteti a szúnyoggyérítés
lebonyolítását, a szakértői tevékenységgel együtt.
Tartja a kapcsolatot a kivitelezővel, a szakértőkkel és a támogatást nyújtó Magyar Turizmus
Zrt‐vel.
Koordinálja a szúnyoggyérítés támogatásának és elszámolásának határidőn belüli
megtartását és az összese gyérítéssel kapcsolatos feladatot ellátja.

5)A Társulás feladatainak ellátása érdekében közös intézményt nem tart fenn.
III.
A Társulás szervezete és működése
1.A Társulás döntéshozó szerve:
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási tanács. A Társulási tanács tagjai a társult
önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A polgármester akadályoztatása esetén a
társulási tanácsban külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település
önkormányzatának alpolgármestere járhat el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és
kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A polgármester és
alpolgármester azonos időben történő akadályoztatása esetén meghatalmazás alapján az
adott település képviselő‐testületének tagja járhat el. A meghatalmazás teljes körű és
részleges körű lehet. A meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás
terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell.
2. A Társulási tanács döntéshozatala:
A Társulási tanács döntését határozathozatallal hozza. A Társulási tanács akkor
határozatképes, ha ülésén 10 fő, legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen
van.
A Társulási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több, mint a felét.
Minősített többség, – annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban
résztvevő tagok szavazatainak több, mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét, ‐ szükséges:
a) a Társulásból történő kizárásból,
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b) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi büntetés kiszabása,
c) a Társulás költségvetéséről, módosításáról, végrehajtásáról szóló határozat
elfogadásához,
d) abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
A Társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő‐testület üléséről
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az
elnök és a Társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá.
3. A Társulás elnöke:
A Társulás elnökét a Társulási tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus
idejére választják meg minősített többséggel. Az elnök személyére a Társulási tanács bármely
tagja javaslatot tehet.
Az elnök képviseli a Társulást, akinek távolléte és akadályoztatása esetén a képviseletet az
alelnök látja el.
4. A Társulás alelnöke:
A Társulási tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére, a saját tagjai sorából
minősített többséggel alelnököt választ. Az alelnök személyére és elnök tesz javaslatot.
5. A Társulás működésének időtartama:
A társult önkormányzatok a Társulást határozatlan időtartamra hozzák létre.
A Társulás a tagok Képviselő‐testületeinek a Mötv. 88. § (2) bekezdése alapján minősített
többséggel elfogadott, a Társulási Megállapodást jóváhagyó döntésével jön létre.
A Társulási Megállapodás módosításához a tagok képviselő‐ testületeinek minősített
többséggel elfogadott, módosítást jóváhagyó döntése szükséges.
6. A Társulás ellenőrzése:
a) A Társult önkormányzatok képviselő‐testületei célszerűségi és gazdasági szempontból
Pénzügyi Bizottságaikon keresztül ellenőrzik a Társulás működését.
b) A Társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer beszámolnak a
képviselő‐testületnek a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról.
c) A Társult önkormányzatok képviselő‐testületei a feladatellátást, a feladatellátás
költségtervét, a pénzügyi hozzájárulás befizetését, az előirányzat felhasználását, az
elszámolás belső ellenőrzését a Társulás biztosítja.
d) A Társulás vagyonnal nem rendelkezik.
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IV. A Társulás tagsági viszonyai
1) Belépés csatlakozás szabályai:
a A Társulást a helyi önkormányzatok képviselő‐testületei minősített többséggel hozott
határozatban mondják ki a társulásban való részvételt, a társuláshoz való csatlakozást és
írásbeli megállapodással hozzák létre (Társulási megállapodás). A megállapodást a
polgármester írja alá.
b A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő‐testülete társulási
szándékot tartalmazó határozatát a Társulás tagjainak megküldi.
c) A Társuláshoz és a Társulásban vállalt egyes feladatok közös ellátásához csatlakozni
naptári év első napjával lehet.
d) A Társulásban részt vevő képviselő –testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges
‐a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához,
‐ a társulás megszüntetéséhez.
2) Kiválás szabályai:
a) A Társulásból a naptári év utolsó napjával – december 31‐vel – lehet kiválni.
b) A kiválásból ‐ minősített többséggel ‐ hozott határozati döntést a képviselő‐testületnek
legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni.
3) Kizárás szabályai:
a) A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból történő kizárásról.
b) A Társulási Tanács fontos okból kizárhatja – minősített többséggel hozott határozatával,
az év utolsó napjával ‐ azt a képviselő‐testületet, amely a Társulási Megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.
c) Fontos oknak minősül:


ha a Társulás tagja a kötelező feladatokhoz és a Társulási tanács által meghatározott
cél megvalósításához vállalt pénzügyi hozzájárulását az előírt határidőre nem
teljesíti.



a képviselő‐testület a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének,
valamint az előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.

4)Megszűnés szabályai:
A Társulás megszűnik
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a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult,
b) ha a társulás valamennyi tagja minősített többséggel kimondja megszűnését,
c) a törvény erejénél fogva,
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás tagjai a Társulási Megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, vagy
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított legkésőbb 60 napon belül
döntenek.
5)A társulás tagjai kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni.
6) Az elszámolás alapelvei a következők:
‐

A feladatellátás érdekében nyújtott támogatással létrehozott vagyon – az
aktiválást követően – ingatlan vagyon esetében 10 évig, más vagyon esetében
5 évig nem idegeníthető el. Az elidegenítési tilalom alá eső vagyontárgyak
felosztását kiválás és felmondás esetén a tagok nem követelhetik. A
támogatott közszolgáltatás ellátásának megszűnése esetén e vagyon a
közszolgáltatási feladatot továbbiakban ellátó helyi önkormányzat
tulajdonába kerül.

‐

Tagsági jogviszonyuk megszűnése esetén a társulás tagjai vagyoni
hozzájárulásuk arányában tarthatnak igényt a Társulás vagyonának azon
részére, amely a tagok hozzájárulásából keletkezett, a Társulás fenntartásába
adott vagyon tekintetében. E vagyoni illetőséget elsősorban természetben, és
lehetőleg az eredetileg szolgáltatott vagyontárgy visszajuttatásával kell kiadni.

‐

A vagyoni hozzájárulás nélkül létrejött vagyonszaporulat esetén a vagyon
felosztására a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai
szerint kerül sor azzal, hogy a tulajdoni arányokat az elszámolás időpontjában
érvényes lakosságszám arányok határozzák meg.

7) A Társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása 50,‐Ft/ fő/ év/, melyet évente két
egyenlő részletben március 15‐ig és szeptember 15‐ig utalnak át a Társulás OTP
Kereskedelmi Bank Zrt. Füzesabonyi Fiókjánál vezetett 11739023 ‐15766452 számú
számlájára.
8) Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén az
önkormányzat írásban felszólítja a kötelezett önkormányzatot a kötelezettség
teljesítésének 30 napon belüli rendezésére. Amennyiben a teljesítés határidőre nem
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történik meg azonnali beszedési megbízás – inkasszó – kerül benyújtásra az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
9) A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
10) A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő,
illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják
rendezni.
A bírói út igénylésével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés
nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Füzesabonyi Városi
Bíróság illetékességét kötik ki.
11) A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és
megértését követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő‐testülete
nevében a polgármesterek – akaratukkal mindenben megegyezően – saját kezű
aláírással látják el.
Újlőrincfalva, 2013. december 4.
Újlőrincfalva Község
Önkormányzat

Zsebe Zsolt
polgármester

Poroszló Község
Önkormányzat

Bornemisza János
polgármester

Tiszanána Község
Önkormányzata

Dr. Tóth József
polgármester

Kisköre Város
Önkormányzata

Magyar Csilla
polgármester

Abádszalók Város
Önkormányzata

Kovács Mihály
polgármester

Tiszaderzs Község
Önkormányzata

Fótosné Czeglédi
Zsuzsanna
polgármester
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Tiszabábolna Község
Önkormányzata

Hencz Zsolt
Polgármester

Tiszacsege Város
Önkormányzata

Szilágyi Sándor
polgármester

Tiszadorogma Község
Önkormányzata

Tóth Zoltán
polgármester

Tiszakeszi Község
Önkormányzata

Sipos Imre
polgármester

Tiszaroff Község
Önkormányzata

Kamarás Zsolt
polgármester

Tiszasüly Község
Önkormányzata

Pollák Tibor
polgármester

Tiszaszőlős Község
Önkormányzata

Kerekes András
polgármester

Tiszavalk Község
Önkormányzata

Domonkos Józsefné
polgármester

Tiszatarján Község
Önkormányzata

Bögre Lajosné
polgármester

Pély Község
Önkormányzata

Ari Norman
polgármester

Borsodivánka Község
Önkormányzata

Bogdán József
polgármester

Ároktő Község
Önkormányzata

Vargáné Kerékgyártó
Ildikó
polgármester

Négyes Község
Önkormányzata

Farkas Andrásné
Polgármester
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6.

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

Polgármesteri

Hivatala

2014

Szilágyi Sándor polgármester:
Részletes tájékoztatást kaptunk írásban. Ehhez van‐e valakinek kiegészítése? Mivel
nincs, ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
Tiszacsege
Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 februárjában végzett munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 februárjában végzett munkájáról szóló
beszámolót – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

45/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Tiszacsege Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala 2014 februárjában végzett munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
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7.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető a szállítói állományról szóló tájékoztatót
elkészítette, jelenleg az önkormányzat gazdálkodása stabil. Kérdezem a Képviselőket,
hogy van‐e valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei
szállítói állományáról szóló beszámolót elfogadja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatóját – 5 fő igen
szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

46/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei
szállítói állományáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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8.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
2014. február 19‐én voltam a bíróságon, amikor a Kormányhivatal a Csegei Napok után
elmarasztalt, amiért a szemetet összeszedettem és kivitettem a szeméttelepre. Én ezt
sérelmeztem, nem voltak hajlandók a figyelmeztetést visszavonni, meg is nyertem,
egyértelműen a Bíró Úr nekem adott igazat, mint polgármesternek, hogy az érvényben
lévő jogszabályoknak megfelelően jártam el. Nem is fogom hagyni a településünket,
saját magamat sem, ha engem sérelem ér, illetve azt a traktorost sem, akivel, én, mint
munkáltató végrehajtattam a feladatot. Nagyon restelltem, hogy ilyet megtesznek
velünk, nem fogjuk hagyni magunkat, főleg, ha igazunk van és az igazunkért harcolunk.
Március 03‐án a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságánál a 6023 hrsz‐ú ingatlannal
kapcsolatos egyeztető tárgyaláson vettem részt. Ez konkrétan a Tisza‐parton lévő több,
mint 2 hektár, ami az önkormányzat tulajdonába fog kerülni, de nehéz a cserét
megoldani, mert egy része fás, a másik szántóként van nyilvántartva, a harmadik
Natura 2000‐s terület, nagyon komoly egyeztetések vannak. Szeretném a
városlakóknak is elmondani, hihetetlen pozitív a Hortobágyi Nemzeti Park, a Nemzeti
Földalap és az Erdészeti Hatóság hozzáállása. Tegnap is részt vettem ugyan ennek a
tárgyalás sorozatnak a részletes megtárgyalásán az Erdészeti Hatóságnál, ahol közben
felhívtam telefonon Budai Gyula államtitkár Urat és segítségét kértem, hogy törvényes
keretek között az eljárás ne húzódjon nagyon el, támogatásáról biztosított. 2014.
március 5‐én a fonyódligeti üdülővel kapcsolatban egyeztető ülést tartottunk és azt
szeretnénk, hogy az idén Tiszacsege Város üzemeltesse a Szatmárcsekei
Önkormányzattal. A szatmárcsekei önkormányzat döntött benne és Tiszacsegével
vállaljuk a fonyódligeti üdülő üzemeltetését. Dr. Miluczky Attila Egyek polgármestere
pozitívan állt hozzá és azt mondta, hogy elmélyülhet a két település kapcsolata a közös
üdülések révén és segítette, hogy ebben az évben Tiszacsege üzemeltesse. Ami még
külön előny, hogy Szatmárcsekének van egy nagy busz a tulajdonában és Tiszacsegén
keresztül fogunk fonyódligetre elmenni, ha a busz nem telik meg szatmárcsekei
gyerekekkel, akkor tiszacsegeiekkel pótolni fogjuk. Tehát sok olyan kedvező dolog
látszik kibontakozni, amikor a képviselő‐testület is úgy döntött, hogy ezt támogatja,
most jelen pillanatban előre láthatólag ez a döntés be fog érni, jó döntést, hozott a
testület.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata a polgármesteri jelentést az elhangzott
kiegészítéssel elfogadja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – polgármesteri jelentést – 5 fő
igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

47/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

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

9.

Napirendi pont
Különfélék
a.) Bíró Pál és társai földterület bérbevétele irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Losonczi János alpolgármester az önkormányzat tulajdonában lévő földterületeket
tartja számon, ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése van hozzá és Vígh Sándorné
előadóhoz lehet fordulni.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező, 4066 Tiszacsege, Játszótér utcai, 1483‐as helyrajzi
számú (913 m2), 1484‐es helyrajzi számú (1025 m2), 1485‐ös helyrajzi számú (1025 m2),
összesen 2963 m2 területű, az ingatlan‐nyilvántartás szerint „beépítetlen terület”
megnevezésű belterületi ingatlanokat nem adja bérbe Bíró Pál, 4066 Tiszacsege,
Játszótér u. 11., Varjas Sándor, 4066 Tiszacsege, Lehel u. 45 szám és Mitrik István, 4066
Tiszacsege, Víztorony u. 4. szám alatti lakosok részére.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőket.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Bíró Pál és társai földterület
bérbevétele irányuló kérelmének elutasítását ‐ 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János,
Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
48/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező, 4066 Tiszacsege, Játszótér utcai, 1483‐as helyrajzi
számú (913 m2), 1484‐es helyrajzi számú (1025 m2), 1485‐ös helyrajzi számú (1025 m2),
összesen 2963 m2 területű, az ingatlan‐nyilvántartás szerint „beépítetlen terület”
megnevezésű belterületi ingatlanokat nem adja bérbe Bíró Pál, 4066 Tiszacsege,
Játszótér u. 11., Varjas Sándor, 4066 Tiszacsege, Lehel u. 45 szám és Mitrik István, 4066
Tiszacsege, Víztorony u. 4. szám alatti lakosok részére.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőket.
Határidő: 2014. április 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

b.) Bagdi Sándor földterület bérbevételére vagy megvételére irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 7539‐es helyrajzi számú, 1813 m2 területű, 3,46 AK
értékű, a 7559‐es helyrajzi számú, 2248 m2 területű, 4,29 AK értékű, a 7561‐es helyrajzi
számú, 2126 m2 területű, 4,06 AK értékű, valamint a 7565‐ös helyrajzi számú, 2352 m2
területű, 4,49 AK értékű, összesen 8539 m2 16,30 AK értékű, „szántó” megnevezésű,
zártkerti földterületek használóit Szilágyi Sándor polgármester szólítsa fel, hogy az
aratás után a földet hagyja szabadon, mivel az önkormányzat a következő évben bérbe
kívánja adni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről
értesítse a földhasználókat és a kérelmezőt.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – földterület használók
felszólítása föld szabadon hagyására – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

49/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 7539‐es helyrajzi számú, 1813 m2 területű, 3,46 AK
értékű, a 7559‐es helyrajzi számú, 2248 m2 területű, 4,29 AK értékű, a 7561‐es helyrajzi
számú, 2126 m2 területű, 4,06 AK értékű, valamint a 7565‐ös helyrajzi számú, 2352 m2
területű, 4,49 AK értékű, összesen 8539 m2 16,30 AK értékű, „szántó” megnevezésű,
zártkerti földterületek használóit Szilágyi Sándor polgármester szólítsa fel, hogy az
aratás után a földet hagyja szabadon, mivel az önkormányzat a következő évben
bérbe kívánja adni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről
értesítse a földhasználókat és a kérelmezőt.
Határidő: 2014. április 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

c.) Balogh Alex, 4066 Tiszacsege, Zátony V. u. 5. szám alatti lakos kérelme a MÁV‐
épületében lévő lakás bérbevétele iránt
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a 4066
Tiszacsege, MÁV épületben lévő lakást nem adja bérbe Balogh Alex, 4066 Tiszacsege,
Zátony V. u. 5. szám alatti lakos részére.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a MÁV épületben lévő lakást
nem adja bérbe – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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50/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a 4066
Tiszacsege, MÁV épületben lévő lakást nem adja bérbe Balogh Alex, 4066 Tiszacsege,
Zátony V. u. 5. szám alatti lakos részére.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő: 2014. április 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

d.) Bereczki János földterület karbantartására irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi 196. törvény 7 .§ (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy határozott időre,
2014. december 31‐ig, megbízza Bereczki János, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 99. szám
alatti lakost az önkormányzat tulajdonában lévő 2938/19‐es hrsz‐ú, 1243 m2 területű,
valamint a 2938/26‐os hrsz‐ú, 3839 m2 területű, „közpark” megnevezésű földrészlet
karbantartásával.
Ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A lekaszált füvet
köteles elszállítani.
Rendezvények megtartásához a tulajdonos önkormányzat bármilyen oknál fogva
rendelkezni kíván a területtel, a használó köteles 8 napon belül azt részére visszaadni.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a karbantartási szerződés
megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Bereczki János földterület
karbantartására irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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51/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 7 .§ (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy határozott időre,
2014. december 31‐ig, megbízza Bereczki János, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 99. szám
alatti lakost az önkormányzat tulajdonában lévő 2938/19‐es hrsz‐ú, 1243 m2 területű,
valamint a 2938/26‐os hrsz‐ú, 3839 m2 területű, „közpark” megnevezésű földrészlet
karbantartásával.
Ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A lekaszált füvet
köteles elszállítani.
Rendezvények megtartásához a tulajdonos önkormányzat bármilyen oknál fogva
rendelkezni kíván a területtel, a használó köteles 8 napon belül azt részére visszaadni.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a karbantartási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2014. április 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

e.) A Tiszacsege 102 A erdőrészlet felújításával kapcsolatos egyeztetés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi
Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsege 102 A erdőrészleten elhelyezkedő 905‐ös
helyrajzi számú terület felújítási kötelezettség alóli mentesítésével kapcsolatosan
egyeztető tárgyalást folytasson le a Hajdú‐Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósággal.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege 102 A erdőrészlet
felújításával kapcsolatos egyeztetés Tiszacsege 102 A erdőrészlet felújításával
kapcsolatos egyeztetést – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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52/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a Tiszacsege 102 A erdőrészleten elhelyezkedő 905‐ös helyrajzi
számú terület felújítási kötelezettség alóli mentesítésével kapcsolatosan egyeztető
tárgyalást folytasson le a Hajdú‐Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósággal.
Határidő: haladéktalanul
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

f.) Hajdu János, 4066 Tiszacsege, Toldi u. 17. szám alatti lakos földterület
haszonbérbevételére irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonban lévő, 01082/12‐es, 01082/13‐as, 01082/14‐es, 01082/15‐
ös, és a 01082/16‐os helyrajzi számú, összesen 4726 m2 nagyságú, „szántó”
megnevezésű földterületeket határozott időre, 2014. december 31‐ig, haszonbérbe
adja Hajdu János 4066 Tiszacsege, Toldi u. 17. szám alatti lakos részére.”
A haszonbérleti díj mértéke: 3 Ft/m2/év + ÁFA.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Hajdu János földterület
haszonbérbevételére irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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53/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonban lévő, 01082/12‐es, 01082/13‐as, 01082/14‐es, 01082/15‐
ös, és a 01082/16‐os helyrajzi számú, összesen 4726 m2 nagyságú, „szántó”
megnevezésű földterületeket határozott időre, 2014. december 31‐ig, haszonbérbe
adja Hajdu János 4066 Tiszacsege, Toldi u. 17. szám alatti lakos részére.
A haszonbérleti díj mértéke: 3 Ft/m2/év + ÁFA.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

g.) Hajnal Miklós Tiszacsege, Tisza folyó bal parthasználatára irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Hajnal Miklós a Tiszacsege Tisza folyó bal partján a hajókikötőnket használta idáig,
kére, hogy a ki‐be szállásra engedélyezzük, hogy idegen hajó is, ha érkezik Kisköre
irányából kitudjon kötni. A Viktória elnevezésű személyhajónak saját kikötőt fog
idehozni, ennek az engedélyezését kérte. Javaslom, hogy határozatlan időre
engedélyezzük.
Ismertetem a határozatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a
Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező, 7666/163‐as helyrajzi számú,
Tiszacsege, Tisza folyó bal part használatát engedélyezi Hajnal Miklós, 5000 Szolnok,
Keszeg út 21‐23. szám alatti lakos részére a „Viktória” elnevezésű személyhajó
parkolásához határozatlan ideig.
Hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő úszóműves kikötőt az
utasforgalom ki‐és beszállás idejére igénybe vegye, azt követően köteles a területet
elhagyni.
A hajóhoz szükséges villamos energia ellátást az önkormányzat az almérő kiépítése
után az almérőn keresztül biztosítja.
Az önkormányzat hozzájárulása nem mentesíti az egyéb engedélyek, hozzájárulások
beszerzésének kötelezettsége alól.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Hajnal Miklós Tiszacsege, Tisza
folyó bal parthasználatára irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János,
Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

54/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege Város
Önkormányzat tulajdonát képező, 7666/163‐as helyrajzi számú, Tiszacsege, Tisza folyó bal part
használatát engedélyezi Hajnal Miklós, 5000 Szolnok, Keszeg út 21‐23. szám alatti lakos részére
a „Viktória” elnevezésű személyhajó parkolásához határozatlan ideig.
Hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő úszóműves kikötőt az utasforgalom ki‐és
beszállás idejére igénybe vegye, azt követően köteles a területet elhagyni.
A hajóhoz szükséges villamos energia ellátást az önkormányzat az almérő kiépítése után az
almérőn keresztül biztosítja.
Az önkormányzat hozzájárulása nem mentesíti az egyéb engedélyek, hozzájárulások
beszerzésének kötelezettsége alól.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő: 2014.április 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

h.) Földterületek haszonbérbevételére irányuló kérelmek
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 1137/2‐es helyrajzi számú, 1 ha 9972 m2 területű
„gyep” megnevezésű földterületet kaszálás céljára haszonbérbe adja Lengyel Attila
4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 3. szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
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A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Lengyel Attila földterület
haszonbérbevételére irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

55/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 1137/2‐es helyrajzi számú, 1 ha 9972 m2 területű
„gyep” megnevezésű földterületet kaszálás céljára haszonbérbe adja Lengyel Attila
4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 3. szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő, Tavasz és Homok utca által határolt 1041/41‐es
helyrajzi számú, 4775 m2 területű, valamint a volt játszótér (1483‐as, 1484‐es, 1485‐ös
helyrajzi számú) összesen 2963 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
földrészleteket bérbe adja Pap Albert, 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 1. szám alatti
lakos részére 2014. december 31‐ig.
A bérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Pap Albert földterület
haszonbérbevételére irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

56/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 1137/2‐es helyrajzi számú, 1 ha 9972 m2 területű
„gyep” megnevezésű földterületet kaszálás céljára haszonbérbe adja Lengyel Attila
4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 3. szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 1213‐as helyrajzi számú, 2 ha 1666 m2 „gyep”
megnevezésű földterületnek a Liget és Homokhát I utcát összekötő úttól a Tavasz utca
irányába haladva 7222 m2 kiterjedésű területet kaszálás céljára haszonbérbe adja Kóti
Imre, 4066 Tiszacsege, Ady E. u. 12. szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Kóti Imre földterület
haszonbérbevételére irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

57/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 1213‐as helyrajzi számú, 2 ha 1666 m2 „gyep”
megnevezésű földterületnek a Liget és Homokhát I utcát összekötő úttól a Tavasz utca
irányába haladva 7222 m2 kiterjedésű területet kaszálás céljára haszonbérbe adja Kóti
Imre, 4066 Tiszacsege, Ady E. u. 12. szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 1213‐as helyrajzi számú, 2 ha 1666 m2 „gyep”
megnevezésű földterületnek a Liget és Homokhát I utcát összekötő úttól a vasút
irányába haladva 7222 m2 kiterjedésű területet kaszálás céljára haszonbérbe adja
Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA, mely megfizetésétől az önkormányzat
eltekint. A Hagyományőrző Egyesület, ezért köteles az önkormányzat igénye szerint a
Tiszacsegén megtartásra kerülő rendezvényeken, huszár ruhába beöltözve, lóháton
megjelenni, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Csegei Patás Pajtás
Hagyományőrző Egyesület földterület haszonbérbevételére irányuló kérelmét – 5 fő
igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
58/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 1213‐as helyrajzi számú, 2 ha 1666 m2 „gyep” megnevezésű
földterületnek a Liget és Homokhát I utcát összekötő úttól a vasút irányába haladva 7222 m2
kiterjedésű területet kaszálás céljára haszonbérbe adja Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző
Egyesület részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA, mely megfizetésétől az önkormányzat
eltekint. A Hagyományőrző Egyesület, ezért köteles az önkormányzat igénye szerint a
Tiszacsegén megtartásra kerülő rendezvényeken, huszár ruhába beöltözve, lóháton
megjelenni, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés
megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi törvény 40. §‐
ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 1213‐as helyrajzi számú, 2 ha 1666 m2 „gyep”
megnevezésű földterületnek a Liget és Homokhát I utcát összekötő úttól a Tavasz utca
irányába haladva 7222 m2 nagyságú területet kaszálás céljára haszonbérbe adja Tóth
József, 4066 Tiszacsege, Ady E. u. 19. szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tóth József földterület
haszonbérbevételére irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

59/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 1213‐as helyrajzi számú, 2 ha 1666 m2 „gyep”
megnevezésű földterületnek a Liget és Homokhát I utcát összekötő úttól a Tavasz utca
irányába haladva 7222 m2 nagyságú területet kaszálás céljára haszonbérbe adja Tóth
József, 4066 Tiszacsege, Ady E. u. 19. szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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i.) Nagy Károly, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 34. szám alatti lakos földterület
haszonbérbevételére irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonban lévő 01149‐es helyrajzi számú, 2888 m2 területű, 1,48 AK
értékű, és a 01162‐es helyrajzi számú, 1568 m2 területű, 0,93 AK értékű, „legelő, kivett
gazdasági épület, udvar” megnevezésű, szántóként hasznosított, külterületi
földterületeket haszonbérbe adja Nagy Károly, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 34.
szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés
megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Nagy Károly földterület
haszonbérbevételére irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

60/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonban lévő 01149‐es helyrajzi számú, 2888 m2 területű, 1,48 AK
értékű, és a 01162‐es helyrajzi számú, 1568 m2 területű, 0,93 AK értékű, „legelő, kivett
gazdasági épület, udvar” megnevezésű, szántóként hasznosított, külterületi
földterületeket haszonbérbe adja Nagy Károly, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 34.
szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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j.) Simon János Gábor földterület bérbevételére irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő 1069‐es hrsz‐ú (1021 m2), 1070‐es hrsz‐ú (1022 m2)
és 1073‐as hrsz‐ú (1021 m2), összesen 3064 m2 területű, „beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlanokat bérbe adja Simon János Gábor, 4066 Tiszacsege, Csurgó u.
22. szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A bérleti díj mértéke: 3 Ft/m2/év + ÁFA.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a bérleti szerződés
megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Simon János Gábor földterület
bérbevételére irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

61/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévő 1069‐es hrsz‐ú (1021 m2), 1070‐es hrsz‐ú (1022 m2)
és 1073‐as hrsz‐ú (1021 m2), összesen 3064 m2 területű, „beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlanokat bérbe adja Simon János Gábor, 4066 Tiszacsege, Csurgó u.
22. szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A bérleti díj mértéke: 3 Ft/m2/év + ÁFA.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2014. április 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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k.) Széles Imre földterület karbantartására irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 2014. december
31‐ig, határozott időre megbízza Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám alatti
lakost az önkormányzat tulajdonában lévő
‐ a 0795‐ös hrsz‐ú, 3 ha 6366 m2 területű, az ingatlan‐nyilvántartás alapján
„önkormányzati út” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Puszlikai
feljárótól balra, a lovardától kezdődően a Tiszai védőgát felé haladva 1 km
hosszúságban, a töltés mindkét oldalán a töltés koronájától a töltés lábáig, valamint
a
‐ a 0873‐as hrsz‐ú, 3 ha 5337 m2 nagyságú, a nyilvántartás szerint „közút”
megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Tiszai védelmi gátat és a Bárórészt
összekötő töltés mindkét oldalának a töltés koronájától a töltés lábáig (a Tiszai
gáttól kiindulva, 700 m hosszan, a töltés jobb oldalán lévő, első lejáróig) tartó
terület karbantartásával.
Ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A lekaszált füvet
köteles elszállítani.
Árvízi védekezés esetén köteles a használattal felhagyni és az árvízvédelemmel
kapcsolatos mindennemű eljárást tűrni.
Amennyiben a tulajdonos önkormányzat bármilyen oknál fogva rendelkezni kíván a
területtel, a használó köteles 8 napon belül azt az önkormányzat részére visszaadni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a karbantartási
szerződés megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Széles Imre földterület
karbantartására irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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62/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 2014. december 31‐ig,
határozott időre megbízza Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám alatti lakost az
önkormányzat tulajdonában lévő
‐

‐

a 0795‐ös hrsz‐ú, 3 ha 6366 m2 területű, az ingatlan‐nyilvántartás alapján
„önkormányzati út” megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Puszlikai
feljárótól balra, a lovardától kezdődően a Tiszai védőgát felé haladva 1 km
hosszúságban, a töltés mindkét oldalán a töltés koronájától a töltés lábáig, valamint a
a 0873‐as hrsz‐ú, 3 ha 5337 m2 nagyságú, a nyilvántartás szerint „közút” megjelölésű,
töltésként funkcionáló területből a Tiszai védelmi gátat és a Bárórészt összekötő
töltés mindkét oldalának a töltés koronájától a töltés lábáig (a Tiszai gáttól kiindulva,
700 m hosszan, a töltés jobb oldalán lévő, első lejáróig) tartó terület
karbantartásával.

Ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni. A lekaszált füvet köteles
elszállítani.
Árvízi védekezés esetén köteles a használattal felhagyni és az árvízvédelemmel kapcsolatos
mindennemű eljárást tűrni.
Amennyiben a tulajdonos önkormányzat bármilyen oknál fogva rendelkezni kíván a
területtel, a használó köteles 8 napon belül azt az önkormányzat részére visszaadni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a karbantartási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2014. április 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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l.) Szilágyi Imre földterület vásárlásra irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Toldi
utca 1‐7. szám alatti telkekhez csatlakozó
‐ az 1830‐as helyrajzi számú, 787 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1831‐es helyrajzi számú, 552 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1832‐es helyrajzi számú, 1031 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1836‐os helyrajzi számú, 310 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1837‐es helyrajzi számú, 1472 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlanokat igény esetén értékesíti az ott lakók számára.
Az ingatlanok vételára 150 Ft/m2
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről,
valamint a vételi szándék jelzésének módjáról, határidejéről értesítse az érintetteket. A
jelzési határidő leteltét követően tájékoztassa a Képviselő testületet a beérkezett
kérelmekről.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Szilágyi Imre földterület
vásárlásra irányuló kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

63/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Toldi utca 1‐7.
szám alatti telkekhez csatlakozó
‐ az 1830‐as helyrajzi számú, 787 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1831‐es helyrajzi számú, 552 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1832‐es helyrajzi számú, 1031 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1836‐os helyrajzi számú, 310 m2 területű „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1837‐es helyrajzi számú, 1472 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlanokat igény esetén értékesíti az ott lakók számára.
Az ingatlanok vételára 150 Ft/m2
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A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről, valamint a
vételi szándék jelzésének módjáról, határidejéről értesítse az érintetteket. A jelzési határidő
leteltét követően tájékoztassa a Képviselő testületet a beérkezett kérelmekről.
Határidő: 2014. április 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

m.) Tiszacsege Város Önkormányzata intézményei alapító okiratainak módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Ez év február 27‐én az okiratok módosításra kerültek, ezt elküldtük a Magyar
Államkincstárhoz és hiánypótlásra szólítottak fel. A törvényességet betartva Jegyző
Asszony a hiánypótlást megtette és minden intézménynél elkészítette az alapító
okiratok módosítását.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsegei Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítását – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

64/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2014. február 27. napján
kiadott Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 33/2014. (II.27.)
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:
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1.

Az alapító okirat 10.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszonyok
megjelölése:

2.

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

Az alapító okirat záradékában szereplő "Jelen alapító okirat ……... napján lép
hatályba," szövegrész helyébe " Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napján lép hatályba," szöveg lép.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetét elfogadja,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsegei Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi
János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
65/2014.(III. 26.) 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 64/2014.(III. 26.) KT. számú határozata alapján alábbi egységes
szerkezetű alapító okiratot adja ki:
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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:

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

5.)

Illetékességi területe:

Tiszacsege Város közigazgatási területe

6.)

Irányító szerv neve:
székhelye:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete
4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

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:
- 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.

45 / 62

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. MÁRCIUS 26. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

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:

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

Tiszacsege, 2014. március 26.
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 65/2014.(III. 26.) KT számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 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. március 26.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző”

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

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosítását – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János,
Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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66/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2014. február 27. napján kiadott
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 35/2014. (II.27.) 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 4.) pontja szerinti "Szakágazati száma:" szöveg
"Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:" szöveg lép.

helyébe

2. Az alapító okirat 12) pontjába szereplő
"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" szövegrész helyébe a

"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 beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, a sajátos nevelési igényű
gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek integrációs nevelése a nemzeti közneveléséről szóló
2011. évi CXC törvény 4. § u.) 13. pontja és a 8. § alapján" lép.

3. Az alapító okirat záradékában szereplő "Jelen alapító okirat …………… napján lép
hatályba," szövegrész helyébe " Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napján lép hatályba," szöveg lép.
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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 a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának egységes szerkezetét
elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának egységes szerkezetét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi
János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
67/2014.(III. 26.) 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 66/2014.(III. 26.) KT. számú
határozata alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:
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)

Közfeladata és szakmai
alaptevékenysége:

Főtevékenységének
államháztartási szakágazati
besorolása:

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
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5)

A költségvetési szerv működési
területe:

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

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 beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, a sajátos nevelési igényű
gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek integrációs nevelése a nemzeti közneveléséről
szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 13. pontja és a 8. § 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,
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096010
104030

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.
Óvodai intézményi étkeztetés
Gyermekek napközbeni ellátása

13)

Az intézmény telephelye:

nincs

14)
15)

Az intézmény tagintézménye:
Feladatellátást szolgáló vagyon:

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:

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

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

Tiszacsege, 2014. március 26.
Szilágyi Sándor
polgármester
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ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 67/2014.(III. 26.) KT számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 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. március 26.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző

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:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Dr. Papp József Városi
Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratának módosítását – 5 fő igen
szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
68/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2014. február 27 napján kiadott
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 37/2014. (II.27.) 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 15.) pontja " Jelen alapító okirat …..……… napján lép hatályba." szöveg
helyébe, a "Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján
lép hatályba" szöveg kerül.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

51 / 62

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. MÁRCIUS 26. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratának egységes
szerkezetét elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Dr. Papp József Városi
Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratának egységes szerkezetét – 5 fő igen
szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

69/2014.(III. 26.) 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 68/2014.(III. 26.) KT. számú határozata alapján az alábbi egységes
szerkezetű alapító okiratot adja ki:
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.
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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,
 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,
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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
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.
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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 a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.
Kelt: 2014. március 26.
Szilágyi Sándor
polgármester
Záradék:
Jelen alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 68/2014.(III.
26.) KT. számú határozatával hagyta jóvá.
Kelt: 2014. március 26.
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:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását – 5 fő igen szavazattal
(Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
70/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2014. február 27. napján kiadott
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 39/2014. (II.27.) 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 4.) pontja az alábbiak szerint módosul:
Főtevékenység államháztartási szakágazati besorolása: 841117 Kormányzati és
önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

2.

Az alapító okirat 12.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytat, melynek felső határa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint, a
módosított kiadási előirányzatok 33%‐a lehet."

3.

Az alapító okirat 13.) pontjában szereplő "Telephelyei és a feladatellátást szolgáló
ingatlan vagyon" szövegrész helyébe a "Telephelyei" szöveg kerül.

4.

Törlésre kerül az alapító okirat 13.) pontjában szereplő "Tiszacsege Hrsz: 20
TISZAKOMMISZ iroda épület (Tiszacsege Fő út 2/f. sz.)" szövegrész.

5.

Az alapító okirat 14.) pontjában
ingatlanvagyon és az intézmény
szövegrész helyébe a
"Feladatellátást szolgáló
vagyon:

szereplő "Feladatellátást szolgáló vagyon: A fenti
vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök"
Tiszacsege Hrsz: 20 TISZAKOMMISZ irodaépület
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
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Tiszacsege Hrsz: 2999
Üdülőépület I‐IV.
Vendégházak (Tiszacsege Muskátli út)" szöveg lép.
6.

Az alapító okirat záradékában szereplő "Jelen alapító okirat …………... napján lép
hatályba," szövegrész helyébe " Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napján lép hatályba," szöveg lép.

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának egységes
szerkezetét elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet alapító okiratának egységes szerkezetét – 5 fő igen szavazattal
(Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
71/2014.(III. 26.) 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 70/2014.(III. 26.) 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
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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.
4)

Főtevékenységének
államháztartási szakágazati
besorolása:

841117
Kormányzati
és
önkormányzati
intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

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

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

12) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet folytat, melynek felső határa az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (2)
bekezdés b) pontja szerint, a módosított kiadási
előirányzatok 33%‐a lehet.
13) Telephelyei:

Tiszacsege Hrsz: 0603/2
Tiszacsege Hrsz: 49, 50
Tiszacsege Hrsz: 2939/3
Tiszacsege Hrsz: 2939/5
Tiszacsege Hrsz: 2940/3
Tiszacsege Hrsz: 2999

Temető
Piac
Kemping
Strandfürdő (termálkút)
Strandfürdő
Üdülőépület I‐IV. Vendégházak
(Tiszacsege Muskátli út)
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14)

Feladatellátást szolgáló vagyon:

Tiszacsege Hrsz: 20 TISZAKOMISZ épület
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)

15) 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.
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. március 26.
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 71/2014.(III. 26.) KT számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 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. március 26.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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n.) Papp Lászlóné mozgóárusítás engedélyezése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Papp Lászlóné Egyek, Hunyadi u. 165. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult
Városunk Önkormányzatához, hogy a közterületen kistermelőként csak saját maga
előállított termékeket kíván árusítani, mozgó járműről árusítaná az ő általa felnevelt
csirkehúst. Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete engedélyezi Papp Lászlóné
őstermelő 4069 Egyek, Hunyadi u. 165. szám alatti lakos részére, hogy Tiszacsege
Város közterületén kistermelőként mozgó húsboltból csak saját maga előállított
termékeket árusítson.
Felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyzőt, hogy a közterület használatról szóló engedély
kiadásáról gondoskodjon.
Felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt értesítse.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Papp Lászlóné mozgóárusítás
iránti kérelmét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

72/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete hozzájárul, hogy Papp Lászlóné
őstermelő 4069 Egyek, Hunyadi u. 165. szám alatti lakos részére, hogy Tiszacsege Város
közterületén kistermelőként mozgó húsboltból csak saját maga előállított termékeket
árusítson.
Felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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o.) Tiszacsege Szociális Szövetkezet részére visszatérítendő támogatás biztosítása
Ea.: Losonczi János alpolgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Losonczi János alpolgármester:
Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, azt kértem a Képviselő‐testülettől, hogy a Szociális
Szövetkezetnek a működés elkezdéséhez nyújtson segítséget az önkormányzat. A
Szövetkezet részére 300 ezer Ft visszatérítendő támogatást kértem 5 évre, ebből 250
ezer Ft‐ot már a közmunkaprogramban megtermeltünk és 50 ezer Ft‐tal kellene
kiegészíteni. Erre kérnék egy határozati javaslatot, hogy 300 ezer Ft‐ot 5 évre
kamatmentesen a rendelkezésére bocsájtjuk a Szociális Szövetkezetnek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ez külön az írásos anyagban nem volt, a bizottság elfogadásra javasolta.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
A Szociális Szövetkezet lehetőséget ad, munkát ad Tiszacsegén, értéket teremt, ahogy
ez benne is van az alapító okiratában és maximálisan támogatom, mint képviselő. Ezzel
az értékkel találkozni fognak a tiszacsegei lakosok is, amennyiben tervezzük az
elárusító hely megvásárlását és beállítását, mindenkit arra kérek, hogy keresse a
tiszacsegei szövetkezet termékeit, maximálisan támogatom a munkájukat.
Szilágyi Sándor polgármester:
A határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel fogadjuk el, hogy Bagdi Sándor
alpolgármester Urat bízzuk meg ennek az átadásával, mivel a Szövetkezet az
önkormányzat is képviselve van és a vezetését még egy darabig a polgármester látja el
és ezért Alpolgármester írja alá. Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei
Szociális Szövetkezet részére 5 évre 300 ezer Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatást biztosít.
Képviselő‐testület felhatalmazza Bagdi Sándor alpolgármestert a kölcsönszerződés
aláírására.„
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsegei Szociális
Szövetkezet részére kamatmentes támogatás biztosítását – 5 fő igen szavazattal
(Derzsényi János, Bagdi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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73/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei
Szociális Szövetkezet részére 5 évre 300 ezer Ft kamatmentes visszatérítendő
támogatást biztosít.
Képviselő‐testület felhatalmazza Bagdi Sándor alpolgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: 2014. április 15.
Felelős: Bagdi Sándor polgármester

p.) Pupos Tünde bérlakás iránt benyújtott kérelmének megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Tóth Imre SZEB. elnök:
Polgármester Úrnak, illetve a Szociális Bizottságnak érkezett egy levél, melyben
albérlet keresésében kért segítséget az önkormányzattól. Bizottságunk megvizsgálta,
jelen pillanatban nincs üres bérlakása az önkormányzatnak, jelen pillanatban nem
tudunk segíteni Pupos Tündééknek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nincs ilyen lehetősége az önkormányzat, illetve ezzel a feladattal nem is vagyunk
megbízva, hogy albérletet mi keresnénk, illetve nincs olyan önkormányzati lakás, amit
feltudnánk ajánlani. Sajnos végesek a mi lehetőségeink, a költségalapú bérlakások
pedig be vannak töltve.

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

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Losonczi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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