
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2014. OKTÓBER 02. NAPJÁN 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ikt.sz.: 570-29/2014. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 02-án 

de. 0800 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 
 Simon Albert   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 5 fő 
képviselő jelen van. Tóth Imre és Derzsényi János távolmaradását jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Dr. Gadóczi István képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János és Tóth Imre 
távolmaradását jelezte) elfogadta. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5 
fő igen szavazattal (Derzsényi János és Tóth Imre távolmaradását jelezte) elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 
 

1./ Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása, közalkalmazotti 

jogviszonnyal kapcsolatos döntés 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű üzemeltetése 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Csurgó utca 38/11. szám alatt lévő bérlakás kijelölése dr. Kertész Marianna 

jegyző részére 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
5./ Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület támogatás kérése 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

1. Napirendi pont 
 

Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A támogatási igényt fára vagy szénre lehet benyújtani. Miskolc melletti bányából 

kaptunk árajánlatot, nagyon jó minőségű kőszenet tud hozni, ami kimondott fűtőszén. 
A két tüzépre lehoznák és felügyelet mellett, tárolási díjat fizetnénk, és ott kiosztják. 
Ajánlom, hogy a szénben gondolkozzunk. Hatalmazzatok fel ennek az intézésére. 3.000 
Ft körül van mázsája, maximum 6 mázsa szenet lehet biztosítani.  

 
Losonczi János alpolgármester: 
 3000 Ft mázsája, abból 6 mázsa szenet tudnánk biztosítani, az nem sok.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

A fához viszonyítva dupla annyi a kalória értéke. 
 
Simon Albert PÜB. elnök: 
 Az a baj, hogy a széntől sokan idegenkednek, nem tudnak úgy vele tüzelni.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 A szén kalóriáját nézve jobban járunk, ha szenet veszünk. A nyárfa csak látványos, a 

tölgyfa minél sűrűbb annál nagyobb a kalóriája, de a szénnek 3000 fölött van a 
kilokalóriája, ami nem kevés.  

 
Langó Józsefné pü.-i irodavezető: 
 Ettől az évtől meg van határozva rendeletben a fa mérete, amely 1 méter hosszú és 5-

35 cm közötti lehet maximum az átmérője. Olyan meg nem lehet, hogy keverve, vagy 
csak kemény lombos, vagy csak lágy lombos, vagy csak szén.  

 
Losonczi János alpolgármester:  
 Pont ilyen osztályos minőségű fa nagyon kevés van.  
  
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Maradjunk a szénnél.  
 
Langó Józsefné pü.-i irodavezető: 
 Mi most 747 főre tudjuk igényelni, mert meg van határozva, hogy január, február, 

március hónapban átlagban hány fő kapott lakásfenntartási támogatást, átlagban 747 
fő után igényelhetünk fejenként 6 mázsát, azaz 4482 mázsa szennet tudunk igényelni. 
Maximum 1 hónap múlva értesítenek bennünket, hogy a 4482 mázsából mennyivel 
támogatnak bennünket, ez a maximális, amit igényelhetünk.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 4 482 q 

mennyiségű szén megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) 
alapján.  

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelet 2.§ (1) bekezdés b) 
pontja alapján a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. „ 

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a települési önkormányzatok 
szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz támogatási 
igény benyújtását – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János és Tóth Imre távolmaradását 
jelezte) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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180/2014.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 4 482 q 

mennyiségű szén megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) 
alapján.  

 
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelet 2.§ (1) bekezdés b) 

pontja alapján a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér.  

 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
             Langó Józsefné pénzügyi vezető 
Határidő: 2014. október 6.  
 
 

3. Napirendi pont 
 

Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása, közalkalmazotti 
jogviszonnyal kapcsolatos döntés 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A feladatok zavartalan ellátása érdekében szükségessé válik az önkormányzat létszám 

előirányzata és munkakörei közül az osztott munkakör 1 fő 
gépkocsivezető/tanyagondnok megbontása, 1 fő gépkocsivezető (Központi Orvosi 
Ügyeletben látja el a főállású sofőri feladatokat), 1 fő tanyagondnok.  
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2014. október 
2. 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: 5 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Önkormányzat és intézményei 
létszámkeretének meghatározását – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János és Tóth 
Imre távolmaradását jelezte) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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181/2014.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata 
és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2014. október 2. napi hatállyal - 
e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
       intézményvezetők 
Végrehajtási határidő: azonnal    
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1. számú melléklet a 181/2014.(X. 02.) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2014. szeptember 25-től 
- köztisztviselők 20 fő 

- 1 fő jegyző, 
- 1 fő hatósági irodavezető 
- 1 fő munkaügyi ügyintéző 
- 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, 
- 1 fő településfejlesztési és  
   településüzemeltetési referens 
- 2 fő szociális ügyintéző, 
- 1 fő informatikus 

Összesen: 20 fő 
 
 

2. számú melléklet a 181/2014.(X. 02.) 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 181/2014.(X. 02.) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2014. október 2-től 
 
 
- közalkalmazottak: 

1 fő 
- 1 fő polgármester 
8 fő 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 1 fő tanyagondnok 
- 1 fő hivatalsegéd 
- 1 fő karbantartó-lakatos 
- 1 fő portás 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 2 fő portás 

Összesen: 9 fő 
 
 

4. számú melléklet a 181/2014.(X. 02.) 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 
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5. számú melléklet a 181/2014.(X. 02.) 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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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Tanyagondnoki munkakörbe Fenyves Zsoltot szeretnénk felvenni.  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény  83/A. §. (1) bekezdése alapján Fenyves Zsolt (Debrecen, 
1973. október 12., an.: Budai Margit) 4066 Tiszacsege, Rákóczi u. 3. sz. alatti lakost 
2014. október 03. napjától határozatlan időre kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba 
tanyagondnok munkakörbe. 
A tanyagondnokot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
meghatározott illetmény illeti meg.  
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy közalkalmazotti kinevezéssel 
kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.” 

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Fenyves Zsolt közalkalmazotti 
jogviszonyba történő kinevezését – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János és Tóth Imre 
távolmaradását jelezte) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

182/2014.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény  83/A. §. (1) bekezdése alapján Fenyves Zsolt (Debrecen, 
1973. október 12., an.: Budai Margit) 4066 Tiszacsege, Rákóczi u. 3. sz. alatti lakost 
2014. október 03. napjától határozatlan időre kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba 
tanyagondnok munkakörbe. 
 
A tanyagondnokot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
meghatározott illetmény illeti meg.  
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy közalkalmazotti kinevezéssel 
kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2014. október 3. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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4. Napirendi pont 
 

Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű üzemeltetése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Zrt-nek nagyon komoly mínusza van, meghaladja az 1 

milliárd forintot, nem kap támogatást az államtól. A tulajdonosok nagytöbbsége 
Balmazújváros, Újszentmargita, Egyek szándéknyilatkozatát már kiadta, Hortobágy már 
átment az állami céghez. A dolgozókat átvennék, nem nyúlnának hozzájuk, kapnak 
Erzsébet utalványt, több plusz dolgot és állami cég. Egy szándéknyilatkozatot adnánk ki, 
javaslom, hogy menjünk át az állami céghez.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Egyek, Újszentmargita után is menve azt mondom, hogy ne lógjunk ki a sorból menjünk 

az államiba.  
 
Losonczi János alpolgármester: 
 A békéscsabai Vízművel mi van?  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Vízmű Zrt-nél volt, annak 90%-a ide fog jönni,  
Hortobágy, Újváros, Egyek, Újszentmargita is. Akkoriban a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzati Vízmű Zrt. is a békéscsabai Alföldvíz Zrt-vel kezdett tárgyalni, ezért ha 
megszűnik valamelyik is, ne omoljon össze a vízmű szolgáltatásunk, 2013-ban 210 ezer 
Ft értékű részvénycsomagot vásároltunk.  
Ismertetem a b.) határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.) biztosítani tudja az 
– Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű elemek üzemeltetéséhez szükséges – 
üzemeltetési szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket, így különösen a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvételének 
lehetőségét, úgy az Önkormányzat megvizsgálja az üzemeltetési szerződéskötésének 
lehetőségét a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel, annak érdekében, hogy az 
üzemeltetést 2015. január 01. napjától meg tudja kezdeni.  
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a szándéknyilatkozat 
megtételére.”  

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 
 

 10 / 14 
 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2014. OKTÓBER 02. NAPJÁN 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Önkormányzat tulajdonában 
lévő víziközmű üzemeltetésére vonatkozó javaslat elfogadása – 5 fő igen szavazattal 
(Derzsényi János és Tóth Imre távolmaradását jelezte) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
183/2014.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.) biztosítani tudja az 
– Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű elemek üzemeltetéséhez szükséges – 
üzemeltetési szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket, így különösen a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott részvény megvételének 
lehetőségét, úgy az Önkormányzat megvizsgálja az üzemeltetési szerződéskötésének 
lehetőségét a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel, annak érdekében, hogy az 
üzemeltetést 2015. január 01. napjától meg tudja kezdeni.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a szándéknyilatkozat 
megtételére. 
 
Határidő. folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester  

 
 

5. Napirendi pont 
 

Csurgó utca 38/12. szám alatt lévő bérlakás kijelölése dr. Kertész Marianna jegyző 
részére 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Csurgó utcai bérlakásból a rendőr kiköltözött. Kérem Víghné Zsuzsát, hogy vizsgálják 

ki, hogy vette, hogy adta át a lakást, meg a pénzügyi helyzetét is gyűjtsék ki és terjessze 
az új testület elé. Az üres bérlakást kiadnánk dr. Kertész Mariannának és szakember 
keretre 10.000 Ft/hó összegért biztosítanánk.  
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelet 3 §-a alapján 1 db 
55 m2-es bérlakásra vonatkozóan 2014. október 15. napjától az alábbi bérlő részére 
biztosít bérlakást: 
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S. 
sz. 

Név Telephely/ 
Lakcím 

 Bérlakás  
házszáma 

Lakás-
nagyság 

Kijelölt önkormányzati bérlakás: 

1. Dr. Kertész Marianna 4066 Tiszacsege, 

 Templom u. 8.  

 Csurgó u. 38/12. 55 m2 

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csurgó utca 38/12. szám alatt 
lévő bérlakás kijelölése dr. Kertész Marianna jegyző részére – 5 fő igen szavazattal 
(Derzsényi János és Tóth Imre távolmaradását jelezte) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
184/2014.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelet 3 §-a alapján 1 db 
55 m2-es bérlakásra vonatkozóan 2014. október 15. napjától az alábbi bérlő részére 
biztosít bérlakást: 

  
S. 
sz. 

Név Telephely/ 
Lakcím 

 Bérlakás  
házszáma 

Lakás-
nagyság 

Kijelölt önkormányzati költségalapú bérlakások: 

1. Dr. Kertész Marianna 4066 Tiszacsege, 

 Templom u. 8.  

 Csurgó u. 38/12. 55 m2 

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

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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6. Napirendi pont 

 
Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület támogatás kérése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület 50 ezer Ft támogatást kért, még a 

Szüreti Mulatságok előtt, nekem is van rá lehetőségem, de kérném, hogy a Képviselő-
testület is járuljon hozzá, hogy 50 ezer Ft-tal támogassuk a Patás Pajtás Egyesületet.  

 
Simon Albert PÜB. elnök: 
 Én támogatom, én is több civilszervezetben benne vagyok, de azért a kérelem mellé 

egy mondatos indoklást leírhatott volna.  
 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Nagyon igaza van Bertinek, én is annyit kérek, hogy elszámolással, hogy mire költötték 

az összeget.  
 
 Szilágyi Sándor polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csegei 
Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület részére 50.000 ezer Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít.” 

 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 támogatás kérését – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János 
és Tóth Imre távolmaradását jelezte) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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185/2014.(X. 02.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csegei Patás 
Pajtás Hagyományőrző Egyesület részére 50.000 ezer Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
Mivel több napirendi 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 
 
 

Dr. Gadóczi István 
jegyzőkönyvhitelesítő 
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