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Ikt.sz.: 4191-1/2015. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én du. 

1740 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bartha Jánosné   települési képviselő     
 Dr. Gadóczi István   települési képviselő 
 Illés János    települési képviselő 
 Sándor-Hajdu Mária  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:  
 Kecskés Timea hatósági irodavezető 
  

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.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra és a napirendi 
pontok tárgyalására. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető 
személyét, valamint a napirendi pontokat – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
Napirendi pontok: 

 
1./  Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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3./  A 2014. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója 

a támogatás felhasználásáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
5./ Tag delegálása a Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
6./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói 

állományáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

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

 
8./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
9./ Különfélék 
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1.  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 dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a 
bizottság véleményét ismertesse.  
 

Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:  
Az összevont bizottsági ülésen megtárgyaltuk az ötödik alkalommal módosított 
költségvetésünket 2014 évre vonatkozóan. A módosításnak elsősorban a központi 
költségvetésből érkező pótelőirányzatok, illetve a befolyt működési bevételek 
előirányzatának a rendezése volt az indoka. Megtárgyalta a bizottság, a rendelet 
módosítását egyhangulag elfogadta.  

 
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: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének 
1/2015.(I. 31.) 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. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 

a) 1.101.248 ezer Ft költségvetési bevétellel,  
b) 1.166.448. ezer Ft költségvetési kiadással és 
c) 65.200 ezer Ft költségvetési hiánnyal 
állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 51.451 ezer Ft a 
működési hiány és 13.749 ezer Ft a felhalmozási hiány.” 

 
2. § 

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

3. § 
 

(1)  A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(2)  A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(3)  A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(4)  A Rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(5)  A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
 

4. § 
 

(1) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
 

5. § 
 
(1)  A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 
(2)  A Rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 
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6. § 
 

(1) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 
(2)  A Rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 
 
 

7.§ 
 
(1) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 

 
 

8.§ 
 
(1)  A Rendelet 33. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 
 

 
9.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
Tiszacsege, 2015. január 31. 
 
 
 
  Szilágyi Sándor     Dr. Kertész Marianna 
   polgármester                      jegyző 
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2.  Napirendi pont:  
 

Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a 
bizottság véleményét ismertesse.  
 

Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:  
A Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Lényegében a ravatali teremdíj nem került bele 
a módosításba.  
 
 
Dr. Gadóczi István felolvasás útján ismerteti a rendelet módosítás tervezetét.  

 
 
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:  

A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet módosítás tervezetét.  
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Aki egyetért a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati 
rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a temető használatának 
rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:   
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete 
a temető használatának rendjéről szóló  

30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41.§ (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete a következő 17. sorral egészül ki: 

„ 17. Ravatali teremdíj 12 100 Ft.” 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tiszacsege, 2015. január 31. 
 
 
 
 
  Szilágyi Sándor     Dr. Kertész Marianna 
   polgármester                      jegyző 
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3.  Napirendi pont:  
 

A 2014. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a 
támogatás felhasználásáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a 
bizottság véleményét ismertesse.  
 

Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:  
A Társadalmi szervezetek benyújtották a támogatásról szóló beszámolójukat. 
Ismertetném a társadalmi szervezetek nevét, akiket támogattunk 2014 évben. 
Tiszacsege Városi SE Labdarugó, Birkózó szakosztály, Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú 
Egyesület, Egyek Önkormányzati Tűzoltóság, Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány, Patás 
Pajtás Hagyományőrző Egyesület, Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület, 
Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány, Tiszacsegei 
Református Egyházközség. A beszámolókkal a bizottság egyetértett, köszönjük, hogy 
ennyire részletesen lett elénk tárva. Azt javasolja a bizottság, hogy ezeknek az 
egyesületeknek a jövőben is ugyan ilyen támogatást adjunk, ha lehetőségünk engedi, 
ezt a támogatást ne csökkentsük, csak emeljük. A bizottság elfogadásra javasolja a 
bizottság.  

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Aki a 2014. évben támogatott társadalmi szervezetek beszámolóját elfogadja, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2014. évben önkormányzati 
támogatásban részesített szervezetek beszámolóját – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:  
 

1/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben támogatott 
társadalmi szervezetek beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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4.  Napirendi pont:  
 

Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a 
bizottság véleményét ismertesse.  
 

Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:  
Lényegében a Polgármesteri Hivatal és a Kommunális Szolgáltató Szervezet létszám 
előirányzatát módosítottuk. A hivatalban a 20 fő álláshely nem lett bővítve, 20 fő 
marad, csak a pénzügyi ügyintézők száma 1 fővel fog emelkedni. A Kommunális 
Szolgáltató Szervezetben gazdasági főelőadó munkakör került kialakításra, így a 
Kommunális Szolgáltató Szervezetben 24 főről, 25 fő közalkalmazott kerülne 
alkalmazásra. 

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Több képviselő társam is jelezte, hogy nem sok-e a vezető a Kommunális Szolgáltató 
Szervezetnél, hozzá kell tennem, hogy ezelőtt 3 évvel maximum 40 közmunkás volt, 
jelen pillanatban a nyáron 510 fő közmunkást fogunk dolgoztatni.  
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2015. február 
01. napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal 
hagyja jóvá.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat és 
intézményei létszámkeretének meghatározását – 5 fő igen, 2 fő nem szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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2/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és 
intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2015. február 01. 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 2/2015.(I. 29.) KT. számú határozathoz 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2015. február 01-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, 
- 6 fő pénzügyi ügyintéző, 
- 2 fő adóügyi ügyintéző, 
- 1 fő műszaki ügyintéző, 
- 1 fő pályázatkezelő, 
- 2 fő szociális ügyintéző, 
- 1 fő informatikus 

Összesen: 20 fő 
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2. számú melléklet a 2/2015.(I. 29.) 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 
 

 
 

3. számú melléklet a 2/2015.(I. 29.) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2014. október 2-től 
- köztisztviselő: 
 
- közalkalmazottak: 

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

Összesen: 9 fő 
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4. számú melléklet a 2/2015.(I. 29.) 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. számú melléklet a 2/2015.(I. 29.) KT. számú határozathoz 
 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2015. február 1-től 
- közalkalmazottak: 25 fő 

- 1 fő intézményvezető 
    / városüzemeltetési irányító / 
- 1 fő intézményvezető-helyettes 
   / intézményvezető műszaki helyettese/ 
- 1 fő fürdővezető 
- 1 fő építésvezető 
- 1 fő gazdasági főelőadó 
- 1 fő szervezési előadó 
- 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: 25 fő 
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5.  Napirendi pont:  
 

Tag delegálása a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a 
bizottság véleményét ismertesse.  

 
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:  

Az intézményi tanácsba Bartha Jánosnét, illetve Józsa Erika helyett Lévainé Borsos 
Mónika pénzügyi ügyintézőt delegáljuk.  

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fekete István Általános 
Iskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése 
szerint létrehozott intézményi tanácsba  
a.) Füzesiné Nagy Zita, valamint Józsa Erika intézményi tanács tagságát megszünteti,  
b.) új tagként Bartha Jánosné alpolgármestert, valamint Lévainé Borsos Mónika 

pénzügyi ügyintézőt delegálja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Tiszacsegei 
Fekete István Általános Iskola igazgatóját.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Fekete István Általános 
Iskola intézményi tanácsába Bartha Jánosnét és Lévainé Borsos Mónika delegálását – 
7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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3/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Fekete István 
Általános Iskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) 
bekezdése szerint létrehozott intézményi tanácsba  
a.) Füzesiné Nagy Zita, valamint Józsa Erika intézményi tanács tagságát megszünteti,  
b.) új tagként Bartha Jánosné alpolgármestert, valamint Lévainé Borsos Mónika 

pénzügyi ügyintézőt delegálja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Tiszacsegei 
Fekete István Általános Iskola igazgatóját. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

6.  Napirendi pont:  
 

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

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Aki elfogadja a Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 
szóló tájékoztatót, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta.  
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7.  Napirendi pont:  
 

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

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a 
bizottság véleményét ismertesse.  

 
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:  

A bizottság tárgyalta a javaslatot, egyhangúan elfogadtuk.  
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Tiszacsege Város Önkormányzatának tulajdonában lévő - jelen határozat mellékletét 
képező - haszonkölcsön szerződésben szereplő tárgyi eszközöket a Tiszacsegei Szociális 
Szövetkezet részére haszonkölcsönbe adja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Bartha Jánosné alpolgármestert a haszonkölcsön 
szerződés megkötésére.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsegei Szociális 
Szövetkezettel haszonkölcsön szerződés megkötését – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:  

 
4/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Tiszacsege Város Önkormányzatának tulajdonában lévő - jelen határozat mellékletét 
képező - haszonkölcsön szerződésben szereplő tárgyi eszközöket a Tiszacsegei Szociális 
Szövetkezet részére haszonkölcsönbe adja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bartha Jánosné alpolgármestert a haszonkölcsön 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2015. március 2. 
A végrehajtásért felelős: Bartha Jánosné alpolgármester 
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melléklet a 4/2015.(I.29.) KT. számú Határozathoz 

 
 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS  

amely Tiszacsege Város Önkormányzata (székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.; 
képviseletében eljár: Bartha Jánosné alpolgármester) mint kölcsönadó (a továbbiakban: 
Kölcsönadó), 

valamint 

a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet (székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.; 
képviseletében eljár: Szilágyi Sándor ügyvezető elnök) mint kölcsönvevő (a továbbiakban: 
Kölcsönvevő)  

között (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) az alulírott helyszínen és időpontban az 
alábbi tartalommal jött létre. 

A Szerződő Felek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 4/A. §-a 
alapján, Tiszacsege Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Önk. rendelet) 5. §-ában rögzítettek szerint az alábbi haszonkölcsön 
szerződést kötik meg: 

1. A Kölcsönadó kijelenti, jelen szerződés megkötése előtt meggyőződött arról, hogy a 
Kölcsönvevő megfelel az ingyenes használatba adás jogszabályban előírt feltételeinek. 

2. A Kölcsönadó a 2014. december 31. napján rögzített tételes vagyonleltár-jegyzék szerint 
a Kölcsönvevő részére térítésmentes használatra haszonkölcsönbe adja a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben tételesen felsorolt ingó 
tárgyi eszközöket, amelyet a Kölcsönvevő az általa megtekintett állapotban a felvett 
vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz. 

A használat joga a Kölcsönvevőt 2015. március 2. napjától 2017. március 2. napjáig, 2, 
azaz két éven át illeti meg. 

3. A haszonkölcsönbe adott vagyoni eszközök (melyeket a szerződés 1. számú melléklete 
sorol fel tételesen) a szerződés ideje alatt mindvégig a Kölcsönadó tulajdonát képezik.  

4. A Kölcsönvevő a hasznosításra kapott vagyonelemeket kizárólag az Alapszabályában 
foglalt tevékenységeinek megvalósításához, így elsősorban a közfoglalkoztatottak és 
közfoglalkoztatásból kikerülők foglalkoztatása céljából használhatja.  

5. A Kölcsönvevő a használatba vett vagyonelemek működtetését saját felelősségére, saját 
finanszírozással végzi, köteles az általa végzett tevékenységhez szükséges engedélyeket 
saját költségén beszerezni. A Kölcsönvevő köteles a vagyonelemeket rendeltetésüknek 
megfelelően használni, saját költségén fenntartani, állagukat megóvni, felelős minden 
olyan kárért, amely szerződés- vagy rendeltetésellenes használat következménye. Az 
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üzemeltetéssel együtt járó természetes elhasználódás pótlása saját költségen a 
Kölcsönvevő kötelezettsége. A Kölcsönvevő a rendeltetésszerű használattal 
kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére nem tarthat igényt. 

6. A Kölcsönvevő a jelen szerződés tárgyát képező vagyonelemeket a Kölcsönadó előzetes, 
írásos engedélye nélkül harmadik személy használatába nem adhatja. E rendelkezés 
megszegése esetén azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek 
volna be.  

7. A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles mindazokat a 
vagyonelemeket (az ingó tárgyi eszközök természetes amortizációját leszámítva) a 
kölcsönadáskori állapotban a Kölcsönadónak visszaadni, amelyek a Szerződő Felek 
külön megállapodása alapján nem kerülnek a Kölcsönvevő tulajdonába.  

8. A Kölcsönadó köteles a jelen szerződés megkötésekor meglévő biztosítást hatályban 
tartani, valamint költségeit viselni. 

9. A Kölcsönadó jogosult a használatot ellenőrizni, a Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadót 
használatról negyedévente tájékoztatni. A Kölcsönvevő köteles negyedévente a 
negyedév utolsó napján a kölcsönbe kapott eszközökről leltárt felvenni. A leltár 
dokumentálására jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Leltározási jegyzőkönyv, 
valamint a 3. számú mellékletben rögzített Leltárfelvételi ív szolgál. A Kölcsönvevő 
köteles a leltár dokumentumait a negyedévet követő 20. napig a kijelölt állami képviselő 
részére megküldeni. 

10. A Kölcsönvevő köteles negyedévente, a negyedévet követő 20. napig a vagyoni 
helyzetére vonatkozó beszámolót – időszaki mérleget, eredménykimutatást – készíteni 
és a kijelölt állami képviselő részére megküldeni. 

11. A Kölcsönvevő kijelenti, hogy a hasznosításra kapott eszközök hasznosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala előtt, a kijelölt állami képviselő véleményét kikéri. Ha 
a Kölcsönvevő ezen jogszabályi kötelezettségét megsérti, a Kölcsönadó a haszonkölcsön 
szerződést azonnali hatállyal felmondja. 

12. A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 
vagyonelemeket érintő jelentős változásról a kijelölt állami képviselőt 8 munkanapon 
belül tájékoztatják, továbbá vállalják, hogy a kijelölt állami képviselő vagyonelemekkel 
kapcsolatos tevékenységének zavartalanságát — az általa kért adatszolgáltatás 
teljesítésével, helyszíni ellenőrzés lehetővé tételével — a haszonkölcsön szerződés ideje 
alatt biztosítják. 

13. Jelen haszonkölcsön szerződés megszűnik: 

a) a 2. pontban meghatározott időtartam lejártával, kivéve, ha a Szerződő Felek az 
ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában állapodnak meg. 

b) közös megegyezéssel. 

c) a szociális szövetkezet megszűnésével. 

14. A Kölcsönadó részéről rendkívüli felmondásnak van helye, ha  

- a haszonkölcsön célja lehetetlenné vált.  
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- a Kölcsönvevő a vagyonelemeket rongálja, rendeltetés- vagy szerződésellenes módon 

használja. 

15. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kftv. és az Önk. rendelet vonatkozó 
előírásait tekintik irányadónak. 

16. A Kölcsönadó, Tiszacsege Város Önkormányzata jelen haszonkölcsön szerződést 
4/2015.(I. 29.) KT. számú határozatával jóváhagyva, felhatalmazta Bartha Jánosné 
alpolgármestert, a Kölcsönvevő, a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet közgyűlése 
felhatalmazta Szilágyi Sándor ügyvezető elnököt a szerződés megkötésére. 

A Szerződő Felek jelen haszonkölcsön szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
helyben, jóváhagyólag írták alá. 

A szerződés 2015. március 2. napján lép hatályba. 

Tiszacsege, 2015. …………… 

 

 …………………………..…………. ……………………………….…………. 

 Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsegei Szociális Szövetkezet 
 Bartha Jánosné Szilágyi Sándor 
 alpolgármester ügyvezető igazgató 
 (Kölcsönadó) (Kölcsönvevő) 
 
 
Mellékletek: 
1. 1. sz. melléklet: Tételes vagyonleltár 2014. december 31. napi állapot szerint 
2. 2. sz. melléklet: Leltározási jegyzőkönyv 
3. 3. sz. melléklet: Leltár felvételi ív 
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1. számú melléklet 

 

Átadásra kerülő eszközök leltára 

Sorszáma Megnevezése Mennyiségi egység Mennyisége Értéke (Ft) 
Kis értékű tárgyi eszköz 

1. hűtőszekrény Zanussi ZRG 16600 WA db 1 60 695 
2. FT Hajdú bojler db 1 36 900 
3. F-210 árszorzós mérleg db 1 86 360 
4. Tároló láda db 12 141 762 

Nagy értékű tárgyi eszköz 
5. Klímaberendezés (hűtő-fűtő) db 1 266 000 

Beruházási  és egyéb költségek, kiadások 
6. vízzel, árammal ellátott árusító pavilon db 1 1 154 297 
7. polcrendzser db 1 141 000 
8. kiszolgáló pult db 1 96 001 
9. kézmosó kialakítva db 1 16 800 

Összesen:                                                                                                                                                                 1 999 815 
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2. számú melléklet 

 
J E G Y Z Ö K Ö N Y V 

(a leltározás megkezdése előtt) 
 

 
Készült: …. év …………..hó …… napján az ………………………………………………………………. 

leltározási körzet leltározásának megkezdése előtt a …………………………………………….. 
helyiségében. 

 
Jelen vannak:   
 

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

 
A leltárfelvétel ütemterv szerinti kezdete: 
 

………. év ……………….. hó …. nap 
 
A leltárfelvétel tényleges kezdete: 
 

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

K. m. f. 
 
 
    …………………………..       …………………………..            ………………………….. 

leltározási körzetfelelős leltározó leltározó 
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J E G Y Z Ö K Ö N Y V 

(a leltározás befejezéséről) 
 
 
 
Készült: …. év …………..hó …… napján az ………………………………………………………………. 

leltározási körzet leltározásának megkezdése előtt a …………………………………………….. 
helyiségében. 

 
 
Jelen vannak:   
 

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

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

Bizonylat megnevezése    sorszáma 
 

 
b./ Rontott bizonylatok: 
 

Bizonylat megnevezése    sorszáma 
 
 
c./ Fel nem használt bizonylatok: 
 

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

K. m. f. 
 
 
 
    …………………………..       …………………………..            ………………………….. 

leltározási körzetfelelős leltározó leltározó 
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3. számú melléklet 
Költségvetési szerv TISZACSEGEI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 

 
Sorszám: 

  neve és bélyegzője: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
 

Lapszám: 1/1 
 

Telephely: 
  

Oldalszám: 1 
 

 LELTÁRFELVÉTELI ÍV 
gépek, berendezések, készletek felvételére 

        
LELTÁROZÁSI KÖRZET:  
Projekt megnevezése:  

        
A leltár fordulónapja:   …….. év ………... hó ….. nap    
A leltárfelvétel időpontja:  …….. év ………... hó ….. nap 

        
Sor- Nyilvántartási Tárgyieszköz       
szám száma megnevezése Menny. Mennyiség Megjegyzés 

    (mérete, gyári száma, típusa stb.) egység     

1 2 3 4 5 6 

1         db     

2         db     

3         db     

4         db     

5         db     

6         db     

7         db     

8         db     

9         db     

10         db     

11         db     

12         db     

13         db     

14         db     

15         db     

16         db     

17     db     

        ………………………………………………. 
 

………………………………………...…………. 
 

………………………………………...…………. 

A leltározási körzet felelős 
 

a felvételért felelős 
 

a felvételért felelős 

        
 

………………………………………. 
 

………………………………………. 
 

 
leltárvezető 

 
Ellenőrizte 
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8.  Napirendi pont:  
 

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

 
 

Szilágyi Sándor polgármester ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.  
 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

A fonyódligeti gyermeküdülő hasznosításával kapcsolatosan következő ülésen hozzunk 
döntést, hogy üzemeltetjük-e tovább. Aki az elhangzott kiegészítéssel a polgármesteri 
jelentést elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

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

5/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést 
elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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9.   Napirendi pont 
 

Különfélék 
 
a./ Tóth Tímea telekvásárlás iránti kérelme  

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Felkérem dr. Gadóczi Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a 
bizottság véleményét ismertesse.  

 
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:  

A bizottság a különfélékben elsőként Tóth Timea telekvásárlás iránti kérelmét tárgyalta 
meg. Előző üléseken írásban már megkaptuk az előterjesztést. A bizottság tagjai 
többségi tagjai úgy döntöttek, hogy a telekvásárlásnak lehetőséget adunk, a bizottság 
úgy döntött, hogy a vételárat 1 millió Ft-ban a Képviselő-testület felé elfogadásra 
javasolja.  

 
Szilágyi Sándor polgármester: 

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja 
Tóth László Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező tiszacsegei belterületi 
7666/89-es helyrajzi számú 354 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési ágú 
ingatlanra vonatkozó, Őt megillető, elővásárlási jogról szóló lemondó nyilatkozatát. 
Hozzájárul, hogy a tiszacsegei belterületi 7666/89-es helyrajzi számú 354 m2 nagyságú 
„beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant leánya, Tóth Tímea 2030 Érd, Árvalányhaj 
15/B szám alatti lakos megvásárolja. 
A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1.000.000 Ft-ban, azaz egymillió forintban 
határozza meg.  
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, az adás-vételi szerződés 
aláírására.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tóth Tímea telekvásárlási 
kérelmét – 6 fő igen, 1 fő nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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6/2015.(I. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja 
Tóth László Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező tiszacsegei belterületi 
7666/89-es helyrajzi számú 354 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési ágú 
ingatlanra vonatkozó, Őt megillető, elővásárlási jogról szóló lemondó nyilatkozatát. 
 
Hozzájárul, hogy a tiszacsegei belterületi 7666/89-es helyrajzi számú 354 m2 nagyságú 
„beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant leánya, Tóth Tímea 2030 Érd, Árvalányhaj 
15/B szám alatti lakos megvásárolja. 
 
A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 1.000.000 Ft-ban, azaz egymillió forintban 
határozza meg.  
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, az adás-vételi szerződés 
aláírására. 

                        
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
b./ Tájékoztató kiállítás és rendőrmúzeum megnyitásáról 

 
 
Dr. Gadóczi István PÜB. elnök:  

A Magyar Rendőrmúzeum baráti kör vándorkiállításának lesz a megnyitója 2014. 
február 11-én. 
 
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
zárt ülést rendel el.   
 
 

K. m. f. 
 

       Szilágyi Sándor      Dr. Kertész Marianna 
       polgármester                   jegyző 
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