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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ikt.sz.: 570-25/2014. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 

du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bagdi Sándor    alpolgármester 
 Losonczi János   alpolgármester 
 Dr. Gadóczi István   települési képviselő 
 Derzsényi János   települési képviselő 
 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
 
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Dr. Kertész Marianna  jegyző 
 Zsólyominé Gyenes Anikó jegyzőkönyvvezető 
  
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
  

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő 
képviselő jelen van. Külön köszönti dr. Kertész Mariannát 2014. augusztus 27-től ő 
Tiszacsege Város Önkormányzatának jegyzője. A pályázatra több jelentkező is 
benyújtotta a pályázatát, de az a döntésem született, hogy ő 30 nappal előtte már 
aljegyző volt Tiszacsegén, így 27-ével kineveztük, esküt letette, megfelel a feltételnek.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Javaslatot tesz a „Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretének 
meghatározása”, valamint a „Tisza II szivárgó csatorna felé bekötő áteresz 
létesítésének és K-1 jelű üzemi csatorna kialakítása” tárgyú napirendi pontok 
megtárgyalására, valamint javasolja a többi napirendi pont elnapolását, mivel a 
pénzügyi irodavezető Budapesten értekezleten vesz részt.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a javasolt napirendi pontok 
tárgyalását – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1./  Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretének 
meghatározása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
2./ A Tisza II szivárgó csatorna felé bekötő áteresz létesítésének és K-1 jelű üzemi 

csatorna kialakítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
1. Napirendi pont 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretének meghatározása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Egy főt szeretnénk felvenni a bölcsődébe, ezzel kapcsolatban egy fővel bővítenénk a 

létszámkeretet. Már tavasszal előterjesztette az Óvodavezetője, a Bölcsődevezetővel 
egyetértve, kérte, hogy egy plusz főt állítsunk be, akkor úgy határoztunk, hogy várunk 
még ezzel, de indokolt, mire elkezdődik a teljes munka az óvodában, akkorára egy 
takarítónőt az Intézményvezetője fel tudjon venni.  
Van-e valakinek kérdése, kiegészítése? Mivel nincs, ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2014. 
szeptember 01. napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott 
tartalommal hagyja jóvá.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata és intézményei létszámkeretét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

 
146/2014.(VIII. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata 
és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2014. szeptember 01. napi 
hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja 
jóvá. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
                 intézményvezetők 
 
Végrehajtási határidő: 2014. szeptember 01.    
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1. számú melléklet a 146/2014.(VIII. 28.) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2014. július 16-tól 
- köztisztviselők 20 fő 

- 1 fő jegyző, 
- 1 fő aljegyző 
- 1 fő munkaügyi ügyintéző 
- 1 fő hatósági irodavezető 
- 2 fő egyéb titkársági 
  ügyintéző, 
- 1 fő iktató és irattáros, 
- 1 fő pénzügyi vezető, 
- 5 fő pénzügyi ügyintéző, 
- 2 fő adóügyi ügyintéző, 
- 1 fő műszaki ügyintéző, 
- 1 fő pályázatkezelő, 
- 2 fő szociális ügyintéző, 
- 1 fő informatikus 

Összesen: 20 fő 
 
 
 

2. számú melléklet a 146/2014.(VIII. 28.) KT. számú határozathoz 
 
 
 

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2014. március 1-től 
- közalkalmazottak: 6 fő 

- 1 fő intézményvezető 
- 2 fő könyvtáros 
- 1 fő művelődésszervező 
- 1 fő  múzeumi karbantartó 
(részmunkaidős) 
- 1 fő technikai segítő 

Összesen: 6 fő 
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3. számú melléklet a 146/2014.(VIII. 28.) KT. számú határozathoz 
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2014. május 1-től 
- közalkalmazottak: 6 fő 

- 1 fő polgármester 
- 1 fő gépkocsivezető/falugondnok 
- 1 fő hivatalsegéd 
- 1 fő karbantartó-lakatos 
- 1 fő portás 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 2 fő portás 

Összesen: 6 fő 
 
 
 

4. számú melléklet a 146/2014.(VIII. 28.) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2014. szeptember 01. 
- közalkalmazottak: 33 fő 

- 1 fő intézményvezető 
- 1 fő intézményvezető-helyettes 
- 1 fő intézményegység-vezető  
- 13 fő óvodapedagógus  
- 1 fő óvodatitkár 
- 2 fő pedagógiai asszisztens 
- 7 fő dajka 
- 5 fő kisgyermeknevelő 
- 1 mosónő 
- 1 takarító 

Összesen: 33 fő 
 

 5 / 8 
 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2014. AUGUSZTUS 28. NAPJÁN 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

5. számú melléklet a 146/2014.(VIII. 28.) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2014. március 1-től 
- közalkalmazottak: 23 fő 

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

Összesen: 23 fő 
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2. Napirendi pont 

 
 

A Tisza II szivárgó csatorna felé bekötő áteresz létesítésének és K-1 jelű üzemi 
csatorna kialakítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A szivárgó csatorna felé bekötő átereszt kell építeni, azért, hogy a fürdőben 

jelentkezett elhasznált meleg vizet letudjuk ereszteni, amiért ez nem volt megépítve 
minden évben 2.900 ezer Ft büntetést fizetett az önkormányzatunk. De sikerült a 
TIKÖFE, illetve a Vízügy igazgatójával olyan megoldást találni, ami viszonylag 
költségtakarékos. Köszönöm a két vezetőnek, amiért a lehető legjobb és 
költségtakarékos megoldást ajánlották kivitelezésre. Tervrajzot is készítettünk, hogy 
más szakaszon fogjuk a Tiszába beleengedni a meleg vizet, ez akkor több, mint 7,5 
millió Ft + áfába került, akkor ezt nagyon drágának találtuk és erre még nem volt kellő 
pénzünk. Jelen pillanatban ezzel az új megoldással hozzájárult a Vízügy igazgatója, 
illetve a hatóság is. Kelemen Béla Úrnak és Bana Sándor Úrnak is, mivel kiemelten 
kezelték ezt a problémát, külön köszönet nekik. Pontosan 2.994.200 Ft + Áfa összegbe 
fog kerülni a műtárgy megépítése, és éve szinten 2.300 ezer Ft-os büntetést fizetünk. 
Már többször felszólítottak bennünket, hogy oldjuk meg az elhasznált meleg víz 
elvezetését, ezért elkerülhetetlen volt, hogy a bírságot kifizessük. Egy vállalkozó 
megfogja építeni. Mándi László Urat bíztam ezzel meg, ők keresték ezt a vállalkozót, 
kellő gondossággal elő van készítve az anyag. Azt kérem Mándi Lászlótól, hogy az 
elkészített, elfogadott tervrajzoktól semmilyen formában ne engedje, hogy eltérjenek.  
Oláh Lajos és Mándi László fogja felügyelni, de arra kérem Bagdi Sándor 
alpolgármestert, hogy időközönként tekintse rá. Valakinek van-e hozzászólása? Mivel 
nincs, ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tisza II 
szivárgó csatorna felé bekötő áteresz létesítésének és K-1 jelű üzemi csatorna 
kialakításának megvalósítása érdekében a kivitelezési munkálatok elvégzésére a FÖLD-
GÉP 2001 Kft. (5350 Tiszafüred, Petőfi út 20/a.) árajánlatát 2.994.200 Ft + Áfa, azaz 
kettőmillió-kilencszázkilencvennégyezer-kettőszáz forint + áfa értékben elfogadja. 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a kivitelezési szerződés 
aláírására.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

 7 / 8 
 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2014. AUGUSZTUS 28. NAPJÁN 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tisza II szivárgó csatorna felé 
bekötő áteresz létesítésének és K-1 jelű üzemi csatorna kialakítását – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

147/2014.(VIII. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tisza II 
szivárgó csatorna felé bekötő áteresz létesítésének és K-1 jelű üzemi csatorna 
kialakításának megvalósítása érdekében a kivitelezési munkálatok elvégzésére a FÖLD-
GÉP 2001 Kft. (5350 Tiszafüred, Petőfi út 20/a.) árajánlatát 2.994.200 Ft + Áfa, azaz 
kettőmillió-kilencszázkilencvennégyezer-kettőszáz forint + áfa értékben elfogadja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a kivitelezési szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. szeptember 01. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
az ülést bezárta.  
 

 
 

K. m. f. 
 
 

       Szilágyi Sándor      Dr. Kertész Marianna 
       polgármester                     jegyző 
 
 

Tóth Imre 
jegyzőkönyvhitelesítő 
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