TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2015. FEBRUÁR 25. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: 4191-4/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én de. 1100 órai
kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bartha Jánosné
Illés János
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
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 5 fő képviselő jelen van. Dr.
Gadóczi István, Sándor-Hajdu Mária távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra és a napirendi pontok
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető személyét, valamint
a napirendi pontokat – 5 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Sándor-Hajdu Mária nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának megállapítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Németi Sándor önkormányzati lakás bérbevételére irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Földterületek haszonbérbevételére irányuló kérelmek
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Széles Imre földterület karbantartására irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

Különfélék
a.) Polgármester illetményének és költségtérítésének újbóli megállapítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
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1.

Napirendi pont:
Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Dr. Gadóczi István is nyilatkozott, hogy áttanulmányozta a költségvetési rendelet-tervezetet és
elfogadásra javasolja. Sándor-Hajdu Mária is telefonon megerősítette, hogy szakmai szempontból
elfogadásra javasolja. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel arra, hogy a
Belügyminisztériumnál tárgyalásokat folytassak a költségvetési hiány csökkentése érdekében. A
tárgyalások eredményéről azonnal tájékoztatom a Képviselő-testületet.
Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének rendelet-tervezetével,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi
költségvetését – 5 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által
alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
a) 1.159.587 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.215.121 ezer Ft költségvetési kiadással és
c) 55.534 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
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(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 27.905 ezer Ft a működési
hiány és 27.629 ezer Ft a felhalmozási hiány.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.
3.§
(1) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával
történik.
3. A költségvetés részletezése
4.§
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg.
5.§
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
(4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő beruházások
kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 14. melléklet szerint határozza meg.
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(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 15. melléklet
szerint részletezi.
(7) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő felújítások kiadásait
felújításonként a 16. mellékelt részletezi.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektet, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet részletezi.
6.§
(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és egyéb
feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (18. melléklet, 9. sorszám) felhasználását a
polgármester hatáskörébe ruházza át.
(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a
támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott
tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásának
módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a
jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról,
hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs,
eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy
megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben
foglalt feltételeknek.
7.§
(1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési
szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 19. – 38. mellékletek
tartalmazzák.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2015. évi keretét 200.000 Ft-ban
állapítja meg.
8.§
(1) Az önkormányzat a kiadások között 8.000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre
ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi
ülésen köteles beszámolni.
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9.§
(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel
következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz
kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.
(2) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e
fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.
4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai
10.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított
eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig
5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni.
Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.
(4) Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.
(5) A polgármester gazdasági eseményenként 5 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A
polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester előzetes
engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más kiadások
finanszírozásához nem használható fel.
5. Záró rendelkezések
11 .§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2015. február 27.

Szilágyi Sándor
polgármester

dr. Kertész Marianna
jegyző
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Illés János távozott az ülésről.
2.

Jelen van: 4 fő

Napirendi pont:
Települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem a képviselőket, akinek hozzászólása, javaslata van, kérem, hogy jelezze.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Javasolom, hogy a helyi újságban jelenjen meg.
Szilágyi Sándor polgármester:
Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet most fogadjuk el, 6 hónapon belül, ha lesz a rendelettervezettel kapcsolatban felmerülő módosítás, újra tárgyaljuk. Aki egyetért a települési
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezettel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Települési támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet-tervezetet – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Illés János, SándorHajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési támogatásról szóló
6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában
a) környezettanulmány: a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit feltáró, az
ellátást igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény szemlére irányadó rendelkezéseinek alkalmazásával lefolytatott
helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv;
b) különös méltánylást érdemlő eset: olyan élethelyzet, amelyre tekintettel a kérelem elutasítása
ba) az ellátást igénylő vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
bb) az ellátást igénylőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, avagy az egyébként
bc) az ellátást igénylőre és családjára nézve rendkívül méltánytalan lenne.
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2. Hatály
2. § A rendelet területi hatálya Tiszacsege város közigazgatási területére terjed ki, a személyi hatály
megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
3. Hatásköri rendelkezések
3. § A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott települési támogatással, valamint köztemetéssel
kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza át.
4. Eljárásrend
4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányuló
kérelmek Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal),
támogatási
formánként
egyedileg
meghatározott
adattartalommal
rendszeresített
formanyomtatványokon, írásban, postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen terjeszthetőek elő.
(2) A kérelmekhez az ellátást igénylő és családja jövedelmi, szociális körülményeit feltáró, e rendeletben
nevesített nyilatkozatokat, igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – minden esetben
csatolni kell.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel valamennyi kérelem mellékletét képező jövedelemnyilatkozat a 1.
mellékletben megjelölt adatokat tartalmazza.
(4) A beadványokhoz a (3) bekezdésben rögzítettek szerint csatolni rendelt nyilatkozatokban foglaltak
alátámasztására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl a kérelmező és
családja szociális körülményeit, jövedelmének típusát, mértékét hitelt érdemlően igazoló köz- vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratok szolgálhatnak.
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal a szociális ellátás iránti kérelmeket döntésre előkészíti, majd a szociális
hatáskör – igény elbírálására jogosult – gyakorlójához továbbítja.
(2) A kérelmek megalapozottságát, az azokban és a csatolt nyilatkozatokban, igazolásokban feltüntetett adatok
valóságtartalmát kétség esetén környezettanulmány készítésével szükséges tisztázni.
(3) Amennyiben környezettanulmány felvételére az igénylő vagy valamely családtag együttműködési
készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag a (2) bekezdés szerint nincs lehetőség, a kérelmet a
rendelkezésre álló adatok mérlegelésével kell megítélni.
(4) Az ellátási igényeket a szociális hatáskör gyakorlója a kérelemben foglaltak alapján, a jogszabály vagy e
rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel hiánytalanul csatolt mellékletekben rögzítettekre, valamint az
esetleges környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el.
5. Az ellátások folyósításának rendje
6. § Az e rendeletben szabályozott pénzbeli szociális ellátásokat – a kérelmező által megjelölt – számlára
utalással, ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján, minden hónap tizedik napjáig, eseti
támogatások alkalmával az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő nyolc munkanapon
belül kell folyósítani.
7. § (1) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott rendszeres ellátásokat a folyósítás
időtartama alatt, az egyedi juttatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül szükség szerint – a
jogosultság megalapozottságát érintő kétely felmerülése esetén – ellenőrzi.
(2) Az ellátásban részesülő az (1) bekezdésben meghatározott – a támogatás felülvizsgálatára irányuló – eljárás
során köteles maradéktalanul együttműködni.
(3) Az együttműködés (2) bekezdésben rögzített kötelezettségének megszegése – a különös méltánylást
érdemlő esetek kivételével – az ellátás megszüntetését eredményezi, megtérítési igényt alapozva meg.
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8. § A szociális hatáskör gyakorlója az e rendelet megsértésével, a szükséges feltételek hiányában,
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összegének, pénzegyenértékének, valamint a felmerülő
kamat összegének – teljes vagy részleges – elengedéséről, részletfizetési kedvezmény biztosításáról kizárólag
különös méltánylást érdemlő esetben határozhat.
6. Rendkívüli települési támogatás
9. § (1) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek
érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.
(4) Rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult,
a) akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszázötven százalékát,
b) egyedül élő személy esetén, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszáz százalékát
nem haladja meg.
(5) Természetbeni formában kell megítélni a rendkívüli települési támogatást, amennyiben az igény arra irányul,
vagy az a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire figyelemmel indokolt.
(6) A rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege 50 000 forint.
(7) A szociális hatáskör gyakorlója a (4) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást érdemlő esetben
legfeljebb száz százalékkal emelheti.
(8) A pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem a 2. melléklet
szerinti nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban terjeszthető elő.
10. § (1) Az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési
támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének tíz százaléka.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000 forint.
(3) A szociális hatáskör gyakorlója a (1) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást érdemlő esetben
a temetés költségeinek száz százalékáig emelheti.
(4) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás megállapítására irányuló kérelem a temetést követő
harminc napon belül, a Polgármesteri Hivatalban a 2. melléklet szerinti nyomtatványon terjeszthető elő.
(5)A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányait.
(6) A (4) bekezdésben rögzített határidőn túl benyújtott igényt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
11. § (1) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás összegét mérlegelési
jogkörében eljárva, az ügy egyedi körülményeinek figyelembevétel a polgármester állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kamatmentes kölcsönösszeg a kölcsönt igénylő méltányolható, egyéni
életkörülményeinek átmeneti jellegű megoldására, rendkívüli esetben történő támogatására szolgál.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítására irányuló kérelem a Polgármesteri Hivatalban a 2. melléklet
szerinti nyomtatványon terjeszthető elő.
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(4) A kölcsönkérelem mellékleteként benyújtandó a (2) bekezdésben meghatározott jogcím érvényességét
alátámasztó személyes nyilatkozat, egyéb hivatalos irat. A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott rendkívüli
települési támogatás iránti kérelmet a beérkezését követő 10 munkanapon belül kell elbírálni.
(5) A kölcsön visszafizetésének határidejét a kölcsön összegének függvényében, az egyedi körülmények
mérlegelésével a polgármester állapítja meg.
(6) A kölcsönkérelem pozitív elbírálását követően kölcsönszerződésben kerülnek rögzítésre a felek jogai és
kötelezettségei, az eljárásrend részletei; ide értve a kölcsön összegét, folyósításának módját és annak időpontját,
valamint futamidejét.
(7) A kölcsön folyósítását követően a visszafizetés határidejéig, de legkésőbb a polgármester által meghatározott
időpontig az igénylő köteles a kölcsön jogszerű felhasználásának igazolását bizonyító számviteli bizonylatot,
hivatalos iratot bemutatni a polgármester részére.
7. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési támogatás
12. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban:
lakásfenntartási települési támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat a villanyáram- és a vízfogyasztás költségeihez lakásfenntartási települési
támogatást nyújt.
(2) A lakásfenntartási települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással kapcsolatos azon kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
(3) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszázötven százalékát. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(4) A lakásfenntartási települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(5) Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági
támogatásban részesül, vagy
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá
tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(7) A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege
a) amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
százhuszonöt százalékát, akkor 3 500 Ft,
b) amennyiben az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
százhuszonöt százalékát, de nem haladja meg a kétszázötven százalékát, akkor 2 500 Ft.
(8) A kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
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(9) A lakásfenntartási települési támogatás iránti kérelmet 30 napon belül kell elbírálni.
(10) A támogatás egyéves időtartamra kerül megállapításra.
(11) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a
szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja
jóvá.
(12) Lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
(13) A lakásfenntartási települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás
jogosultjának megváltozik a lakcíme, vagy elhalálozik.
(14) Lakcímváltozás, vagy a jogosult halála esetén a támogatásra való jogosultságot a változás hónapjának utolsó
napjával kell megszüntetni.
(15) Nem állapítható meg lakásfenntartási települési támogatás annak, aki normatív lakásfenntartási
támogatásban részesül.
8. Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatása
13. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra
való jogosultságot állapít meg azon szociálisan rászoruló
a) személy részére, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az
b) egyedül élő személy javára, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszáz százalékát
nem haladja meg, amennyiben havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát eléri.
(2) A jogosultságot egyéves időtartamra lehet megállapítani.
(3) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás összege havonta 6 000 Ft.
(4) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság
megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban 4. mellékletben szereplő nyomtatványon terjeszthető
elő.
(5) A rendszeres gyógyító ellátási költség a háziorvos igazolása alapján kerül megállapításra. Az igazolás
formanyomtatványát az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A (4) bekezdés szerinti háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez
szükséges gyógyszereket lehet feltüntetni.
(7) Nem állapítható meg gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás annak, aki
közgyógyellátásban részesül.
9. Köztemetés
14. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő esetben a
köztemetés költségeinek megtérítése alól a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben
foglaltak szerint részben vagy egészben mentesítheti.
(2) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszáz
százalékát
nem haladja meg.
(3) A köztemetés költségeinek megtérítése alól teljesen mentesíthető az a szociálisan rászoruló
a) személy, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, illetve az az
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b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százötven
százalékát
nem haladja meg.
(4) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli teljes vagy részleges mentesítésre irányuló kérelem a
Polgármesteri Hivatalban e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.
10. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
15. § Tiszacsege Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás alapító tagjaként
– a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményi keretei között – étkeztetést, házi
segítségnyújtást, családsegítést és idősek nappali ellátását biztosít a szociálisan rászorulók részére.
16. § Az ellátások rendjét – az egyes szolgáltatások elérhetőségére, valamint a fizetendő térítési díjakra
vonatkozó részletes előírásokat – a társulási megállapodás értelmében a székhely szerinti település,
Balmazújváros Város Önkormányzatának rendelete határozza meg.
11. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a 2015. március 1. napján lép hatályba.
18. § (1) Hatályát veszti a szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet.
Tiszacsege, 2015. február 27.

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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1. melléklet a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A jövedelemnyilatkozatok kötelező tartalmi kellékei
1. Az ellátást igénylő személyes adatai
1.1. neve, születési neve,
1.2. születési helye, ideje,
1.3. anyja neve,
1.4. lakcíme,
1.5. tartózkodási helye;
2. a kérelem előterjesztésének időpontjában az ellátást igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma;
3. a kérelem előterjesztésének időpontjában az ellátást igénylővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem

számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai
3.1. a hozzátartozó
3.1.1. neve, születési neve,
3.1.2. születési helye, ideje,
3.1.3. anyja neve,
3.1.4. a hozzátartozói viszony jellege
3.1.4.1. házastárs, élettárs,
3.1.4.2. gyermek,
3.1.4.3. egyéb rokon;
4. jövedelmi adatok
4.1. a jövedelem forrása
4.1.1. munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony,
4.1.2. egyéni és társas vállalkozás,
4.1.3. őstermelői tevékenység,
4.1.4. szellemi és más önálló tevékenység,
4.1.5. ingó és ingatlan vagyontárgyak értékesítése,
4.1.6. ingó és ingatlan vagyontárgyak bérbeadása,
4.1.7. nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás,
4.1.8. táppénz,
4.1.9. gyermekgondozási támogatás,
4.1.10. önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás,
4.1.11. egyéb,
4.2. az ellátást igénylő
4.2.1. jövedelme kategóriánként,
4.2.2. összes bruttó jövedelme,
4.2.3. összes nettó jövedelme,
4.3. az ellátást igénylővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs)
4.3.1. jövedelme kategóriánként,
4.3.2. összes bruttó jövedelme,
4.3.3. összes nettó jövedelme,
4.4. az ellátást igénylővel közös háztartásban élő egyéb rokon
4.4.1. jövedelme kategóriánként,
4.4.2. összes bruttó jövedelme,
4.4.3. összes nettó jövedelme,
4.5. a család
4.5.1. jövedelme kategóriánként,
4.5.2. összes bruttó jövedelme,
4.5.3. összes nettó jövedelme;
5. keltezés, valamint az ellátást igénylő aláírása.
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2. melléklet a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
rendkívüli települési támogatás iránt
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Anyja neve:................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................................
Állampolgársága:.......................................................................................................................................

□□□□

Lakóhelye:
irányítószám ...................................................................................település
.......................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

□□□□

Tartózkodási helye:
irányítószám .......................................................................település
...................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... ........ emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□-□□□-□□□

2. A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni)

□
□

egyedülálló
házastársával/élettársával él együtt

3. Az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek adatai:
3.1. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Anyja neve:................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................................
Állampolgársága:.......................................................................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...................................................................................................................................
3.2. A kérelmezővel azonos lakcímen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező más közeli
hozzátartozók adatai:
Név (születési név)

Születési
helye, ideje

Anyja neve

TAJ-száma
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4.A rendkívüli települési támogatás megállapítását*
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, időszakos vagy egyszeri létfenntartási
gond

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

betegség,
haláleset,
elemi kár,
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
gyermek iskoláztatása,
gyermek fogadásának előkészítése,
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása,
gyermek családba visszakerülésének elősegítése,
gyermek hátrányos helyzete,
egyéb ok: ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

miatt kérelmezem.
* a kérelem indokát/ait a □-be X-el kell megjelölni
A kérelem részletes indoklása:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Elhunyt személy eltemettetéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén
Az elhunyt személyi adatai:
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................................
Anyja neve:................................................................................................................................................
Haláleset helye, ideje:................................................................................................................................
Utolsó lakóhelye / tartózkodási helye: ......................................................................................................
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Nyilatkozom, hogy a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban
részesülök.
nem részesülök.
* a megfelelő válasz aláhúzandó

6. Nyilatkozat
A rendkívüli települési támogatást kamatmentes kölcsön formájában kérem
igen
* a megfelelő válasz aláhúzandó

nem

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege: .....................................................................
7. A kérelmező és a vele azonos lakcímen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók havi jövedelme (forintban):
A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel azonos lakcímen
bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező más közeli
hozzátartozók

Összes
jövedelem

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem
2. Társas, egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó jövedelem
3. Alkalmi munkavégzésből
származó jövedelem
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. Összes jövedelem
A család 1 főre jutó jövedelme:……………………..Ft.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv — az állami
adóhatóság illetékes igazgatósága útján — ellenőrizheti. Amennyiben az ellátást
jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszem igénybe [úgy azt a Szt. 17. §-ában
foglaltaknak megfelelően] meg kell térítenem.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a
valóságnak megfelelnek.
Tiszacsege, 20………………………………………

......................................................................
kérelmező (törvényes képviselő)

.........................................................................
házastárs/élettárs (törvényes képviselő
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3. melléklet a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Érkezett:…………………………..
Folyósítás dátuma:………………..víz / villany

KÉRELEM
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
megállapítására
1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: .............................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ..............................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ...................................................................................................................
1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................

□□□□

irányítószám
1.1.5. Lakóhelye:
.....................................................................település ........................................utca/út/tér
.............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

□□□□

1.1.6. Tartózkodási helye:
irányítószám
........................................................település ...................................... utca/út/tér ..............
házszám ............ épület/lépcsőház ..... ........ emelet, ajtó

□□□-□□□-□□□

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.8. Állampolgársága: ..........................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ..........................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.2.1.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
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1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B
Név
(születési név)

C
Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

D
Anyja neve

TAJ- száma

1.
2.
3.
4.
5.
1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban
feltüntetett tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb
összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő ,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.
2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:
A
A jövedelem típusa

1.

2.

3.

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.
6.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

4.

B
Kérelmező
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3. Lakásviszonyok
3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................
4. Nyilatkozatok
4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: .......................................................................
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy
egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani,
ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését
4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
.............................................., ........................................................, ...................................................
4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ......................................................
______________________________________
kérelmező aláírása

_ _______________________________________
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
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4. melléklet a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítására
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1. Neve: ...................................................................................................................
1.2. Születési neve: .....................................................................................................
1.3. Anyja neve: ..........................................................................................................
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................
1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................
1.6. Tartózkodási helye: ..............................................................................................
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................
1.8. Állampolgársága: .................................................................................................
1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................
1.10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.10.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.10.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.10.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.10.1.

2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
3.1. A kérelmező családi körülménye:

□ egyedül élő,
3.1.2. □ nem egyedül élő.

3.1.1.

3.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
3.2.1.267 A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli
hozzátartozók száma: ......... fő.

1.

A

B

C

D

E

F

Közeli hozzátartozó
neve

Anyja neve

Születés
helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

Családi
kapcsolat
megnevezése

Megjegyzés*

(ha eltérő, születési
neve is)
2.
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3.
4.
5.
6.

3.3. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme
forintban:
A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból származó

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve
szellemi
és
más
önálló
tevékenységből származó

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

2.4.

Nyugellátás
és
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások

2.5.

Önkormányzati, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

2.6.

Egyéb jövedelem

2.7.

Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok
4.1. Kijelentem, hogy
4.1.1.* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő
rész aláhúzandó),
4.1.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek
életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
4.1.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett
lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)
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4.2. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító
szervet.
4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás
során történő felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő
adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához.
Kelt: .............................................................................,....................................................
...................................................................
kérelmező aláírása

..................................................................
kérelmező házastársának/élettársának
aláírása
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5. melléklet a 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Háziorvosi igazolás
gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatáshoz

I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ..........................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................
II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási
szükségletre vonatkozó adatok
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:
A
betegség
BNO
kódja

ATC
kód

TTT
kód

Gyógyszer
megneve
zése

Gyógyszerforma

Hatóanyag
megnevezése

A hatóNapi
anyag adagolás
napi
mennyisége

GyógySzakszer
orvos Megjegyzés
rendepecsétlésére száma**
vonatkozó
jelzés*
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* Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni.
** Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette.

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott
gyógyszert fel kell tüntetni.
A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni:
- ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy
emelt támogatással történik, vagy
- a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló
érzékenységet.
2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen
rendelt gyógyító ellátások:
A betegség
BNO kódja

ISO kód/GYF
szolgáltatás kód

Szükséges eszköz, illetve kezelés
Formája, megnevezése
Rendelésének, ill.
alkalmazásának
gyakorisága
(havi mennyisége)

Szakorvos
pecsétszáma*

* Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.
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III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata
A háziorvos neve: ......................................................................................................................
Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: .....................................................................
Ágazati azonosító: .....................................................................................................................
ÁNTSZ engedély száma: ...........................................................................................................
Rendelő/munkahely neve, címe: ................................................................................................
Telefonszáma: ............................................................................................................................
Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet
kizárólag a közgyógyellátást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése
alapján került megállapításra.
Dátum: ...................................
P. H.
...........................................
háziorvos aláírása
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3.

Napirendi pont:
Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának megállapítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi igazgatási
szünetet az alábbiak szerint állapítja meg.
2015. július 20. (hétfő) - 2015. augusztus 21. (péntek)
2015. december 21. (hétfő) - 2016. január 1. (péntek)”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2015. évi igazgatási szünet
időpontját – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Illés János, Sándor-Hajdu Mária
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
20/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi igazgatási
szünetet az alábbiak szerint állapítja meg.
2015. július 20. (hétfő) - 2015. augusztus 21. (péntek)
2015. december 21. (hétfő) - 2016. január 1. (péntek)
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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4.

Napirendi pont:
A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2015. április 1 (szerda) - április 3. (péntek) - 3 munkanap
2015. május 4. (hétfő) - 1 munkanap
2015. május 20 (szerda) - május 22. (péntek) - 3 munkanap
2015. július 20. (hétfő) - 2015. augusztus 21. (péntek) - 24 munkanap
2015. december 21. (hétfő) - 2016. január 1. (péntek) - 8 munkanap
Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Szilágyi Sándor polgármester a változtatás
jogát fenntartja.”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester 2015. évi
szabadságának ütemezését – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Illés János,
Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
21/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2015. április 1 (szerda) - április 3. (péntek) - 3 munkanap
2015. május 4. (hétfő) - 1 munkanap
2015. május 20 (szerda) - május 22. (péntek) - 3 munkanap
2015. július 20. (hétfő) - 2015. augusztus 21. (péntek) - 24 munkanap
2015. december 21. (hétfő) - 2016. január 1. (péntek) - 8 munkanap
Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Szilágyi Sándor polgármester a változtatás
jogát fenntartja.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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5.

Napirendi pont:
Németi Sándor önkormányzati lakás bérbevételére irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások
és helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II.01.) rendelet 3. § alapján úgy határoz,
hogy a 4066 Tiszacsege, Csokonai u. 1, szám alatt lévő 36 m2 alapterületű,
félkomfortos lakást 2015. március 1-től a közérdekű tevékenység ellátásáig
térítésmentesen bérbe adja Németi Sándor, 3765 Komjáti, Petőfi S. u. 6. szám alatti
lakos részére.
A Képviselő-testület felkéri a Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodát,
hogy a lakás átadása előtt a lakhatás feltételeinek biztosításához szükséges
karbantartásokat és a tisztasági meszelést végeztesse el. A szerződés esedékes
felbontásakor a lakást a bérlő ugyanolyan állapotban bocsássa az önkormányzat
rendelkezésére.
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.
A lakás rendbetételét követően Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Németi Sándor
önkormányzati lakás bérbevételére irányuló kérelmét – 4 fő igen szavazattal (dr.
Gadóczi István, Illés János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
22/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II.01.) rendelet 3. § alapján úgy határoz, hogy
a 4066 Tiszacsege, Csokonai u. 1, szám alatt lévő 36 m2 alapterületű, félkomfortos
lakást 2015. március 1-től a közérdekű tevékenység ellátásáig térítésmentesen bérbe
adja Németi Sándor, 3765 Komjáti, Petőfi S. u. 6. szám alatti lakos részére.
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A Képviselő-testület felkéri a Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodát,
hogy a lakás átadása előtt a lakhatás feltételeinek biztosításához szükséges
karbantartásokat és a tisztasági meszelést végeztesse el. A szerződés esedékes
felbontásakor a lakást a bérlő ugyanolyan állapotban bocsássa az önkormányzat
rendelkezésére.
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.
A lakás rendbetételét követően Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. március 1.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
6.

Napirendi pont:
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 2015. december 31-ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1,02 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 a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Lengyel Attila részére
földterület haszonbérbe adását kaszálás céljára – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi
István, Illés János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
30 / 45

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2015. FEBRUÁR 25. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

________________________________________________________________________________________________________________

23/2015.(II. 25.) 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 2015. december 31-ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1,02 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
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő, Homokhát I. és Homokhát II. utca közötti 1213-as
helyrajzi számon nyilvántartott 2 ha 1666 m2 „gyep” művelési ágú területből 7222 m2
területet bérbe adja Pap Albert, 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 1. szám alatti lakos
részére 2015. december 31-ig.
A bérleti díj mértéke: 1,02 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, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi
törvény 40. §-ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Pap Albert részére a
Homokhát I. és Homokhát II. utca közötti 1213-as helyrajzi számon nyilvántartott 2
ha 1666 m2 „gyep” művelési ágú területet bérbe adja – 4 fő igen szavazattal (dr.
Gadóczi István, Illés János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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24/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő, Homokhát I. és Homokhát II. utca közötti 1213-as
helyrajzi számon nyilvántartott 2 ha 1666 m2 „gyep” művelési ágú területből 7222 m2
területet bérbe adja Pap Albert, 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 1. szám alatti lakos
részére 2015. december 31-ig.
A bérleti díj mértéke: 1,02 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, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi
törvény 40. §-ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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 2015. december
31-ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1,02 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 a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Kóti Imre részére földterület
bérbeadását kaszálás céljára – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Illés János,
Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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25/2015.(II. 25.) 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 2015.
december 31-ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1,02 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
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 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 a Csegei Patás Pajtás
Hagyományőrző Egyesület 2015. december 31-ig hasznosítsa legeltetés céljára.
A bérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA, mely megfizetésétől az önkormányzat
eltekint. A Hagyományőrző Egyesület, ezért köteles az önkormányzat igénye szerint a
Tiszacsegén megtartásra kerülő rendezvényeken, csikós 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 az együttműködési
megállapodás megkötésével.”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csegei Patás Pajtás
Hagyományőrző Egyesület részére legeltetés céljára földterület bérbeadását – 4 fő
igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Illés János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
26/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 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 a Csegei Patás Pajtás
Hagyományőrző Egyesület 2015. december 31-ig hasznosítsa legeltetés céljára.
A bérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA, mely megfizetésétől az önkormányzat
eltekint. A Hagyományőrző Egyesület, ezért köteles az önkormányzat igénye szerint a
Tiszacsegén megtartásra kerülő rendezvényeken, csikós 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 az együttműködési
megállapodás megkötésével
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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
Simon Zoltán, 4066 Tiszacsege, Homokhát II. u. 24. szám alatti lakos részére 2015.
december 31-ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1,02 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 a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Zoltán részére
földterület bérbeadását kaszálás céljára – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István,
Illés János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
27/2015.(II. 25.) 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
Simon Zoltán, 4066 Tiszacsege, Homokhát II. u. 24. szám alatti lakos részére 2015.
december 31-ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1,02 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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7.

Napirendi pont:
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 úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban 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 védőgátig, a töltés mindkét
oldalán a töltés koronájától a töltés lábáig (1.000 m2), 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 területet (kb. 1400 m2)
kaszálás céljára haszonbérbe adja Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám
alatti alatti lakos részére 2015. december 31-ig.
A bérbe kívánt venni terület nagysága: 2.400 m2
A bérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA.
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 bérleti szerződés
aláírásával.”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Széles Imre földterület
karbantartására irányuló kérelmét – 3 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett
(dr. Gadóczi István, Illés János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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28/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban 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 védőgátig, a töltés mindkét
oldalán a töltés koronájától a töltés lábáig (1.000 m2), 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 területet (kb. 1400 m2)

kaszálás céljára haszonbérbe adja Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám
alatti alatti lakos részére 2015. december 31-ig.
A bérbe kívánt venni terület nagysága: 2.400 m2
A bérleti díj mértéke: 1,02 Ft/m2/év + ÁFA.
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 bérleti szerződés
aláírásával.
Határidő: 2015. március 1.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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8.

Napirendi pont:
Különfélék
a.) Polgármester illetményének és költségtérítésének újbóli megállapítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Kormányhivataltól dr. Vasasné Főigazgató Asszonytól kaptam egy levelet, az
illetményem eltérítésével, illetve a költségtérítéssel kapcsolatban, 15%-kal
eltérítettük a fizetésemet és a költségtérítésemet az első alakuló ülésen. Azért, hogy a
kormányhoz az elkötelezettségemet ez úton is megmutassam, ezért én itt a
fizetésemről, illetve a költségtérítésem 15%-áról nyilatkozatban lemondok. Ez a
nyilatkozat a Tisztelt Képviselő Társaim részére kiosztásra került. Én úgy érzem, ha a
fizetésemet a Képviselő-testületnek, mint munkáltatónak kell megszavazni, most
kaptam egy levelet és forint pontosan megmondták, hogy mennyi lehet a fizetésem,
akkor miért kell szavazni. De azért, hogy a törvényességnek eleget tegyünk, ezért
nyilatkozatban lemondok kb. 70 ezer Ft-tól. Én az elvvel nem értek egyet. El fogom
küldeni a Főigazgató Asszonynak, hogy a kérésének eleget téve a fizetésem és a
költségtérítésem 15%-áról lemondok. Itt érzem, hogy sérül az önkormányzatiság.
Akkor ne kelljen a testületnek meghatározni, hanem azt mondják, hogy a
polgármesternek ennyi a fizetése és tudomásul veszem. Itt, mint a gyerekek
elkezdünk ezzel játszadozni, ez gyerekes dolog. Olyan nehéz helyzetben vagyunk, én
ezért a településért annyit dolgozok, ennyit már egy ember nem vállalhatna fel, mert
van családom és én is 60 éves vagyok, hihetetlen sokat megyek a településért, emellé
kétsége senkinek ne férjen, a Képviselő-testület a munkáltatóm és ezt a bizalmat
megkaptam a Képviselő-testülettől. A helyettes államtitkárok fizetését sajnos
hihetetlen módon megemelték saját maguknak. Nem tartom szerencsésnek, hogy
kívülről ennyire beleszólnak. Továbbra is a Főigazgató Asszony iránt érzett tiszteletem
és a kormány iránti elkötelezettségem miatt lemondok a fizetésem 15%-áról.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve Szilágyi
Sándor polgármester nyilatkozatát – úgy határoz, hogy a polgármester illetményét
2015. április 1. napjától bruttó 448.700,- forintban állapítja meg, költségtérítését
ehhez a szinthez állítja be.
Képviselő-testület egyúttal felhívja az illetékeseket, hogy a szükséges intézkedéseket
az illetmény és a költségtérítés megváltozásának átvezetése érdekében tegyék meg,
ideértve a Magyar Államkincstár értesítését is.”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Polgármester illetményének
és költségtérítésének újbóli megállapítását – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi
István, Illés János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
29/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve Szilágyi
Sándor polgármester nyilatkozatát – úgy határoz, hogy a polgármester illetményét
2015. április 1. napjától bruttó 448.700,- forintban állapítja meg, költségtérítését
ehhez a szinthez állítja be.
Képviselő-testület egyúttal felhívja az illetékeseket, hogy a szükséges intézkedéseket
az illetmény és a költségtérítés megváltozásának átvezetése érdekében tegyék meg,
ideértve a Magyar Államkincstár értesítését is.
Határnap: 2015. április 1.
Végrehajtásért felelős: munkaügyi előadó
b.) Fonyódligeti üdülő állami vagyonrész megvásárlására vételi ajánlat tétele
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint elővásárlásra
jogosult tulajdonos - úgy határoz, hogy Polgár Város Önkormányzatával, valamint
Egyek Nagyközség Önkormányzatával közösen, a közös tulajdonban lévő Fonyódligeti
Gyermeküdülő (8640 Fonyód, Niklai u. 4., Hrsz.: 10084) 12 %-os tulajdoni hányadának
megvásárlását kezdeményezi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a vételi ajánlat 3.000.000 Ft-ban kerüljön
meghatározásra, melyet a Polgár Város Önkormányzata, Egyek Nagyközség
Önkormányzata, valamint Tiszacsege Város Önkormányzata egyenlő arányban fizet
meg.
A Képviselő-testület a tulajdoni hányad megvásárlásához szükséges 1.000.000 Ft-ot a
2015. évi költségvetésében biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a tulajdoni
hányad megvásárlása tárgyában egyeztető tárgyalásokat folytasson.”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Fonyódligeti üdülő állami
vagyonrész megvásárlására vételi ajánlat tételét – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi
István, Illés János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
30/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint elővásárlásra
jogosult tulajdonos - úgy határoz, hogy Polgár Város Önkormányzatával, valamint
Egyek Nagyközség Önkormányzatával közösen, a közös tulajdonban lévő Fonyódligeti
Gyermeküdülő (8640 Fonyód, Niklai u. 4., Hrsz.: 10084) 12 %-os tulajdoni hányadának
megvásárlását kezdeményezi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a vételi ajánlat 3.000.000 Ft-ban kerüljön
meghatározásra, melyet a Polgár Város Önkormányzata, Egyek Nagyközség
Önkormányzata, valamint Tiszacsege Város Önkormányzata egyenlő arányban fizet
meg.
A Képviselő-testület a tulajdoni hányad megvásárlásához szükséges 1.000.000 Ft-ot a
2015. évi költségvetésében biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a tulajdoni
hányad megvásárlása tárgyában egyeztető tárgyalásokat folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
c.)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosításáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

szóló

5/2014.

(III.4.)

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a 2014 évi költségvetési rendelet módosításával, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2014. évi költségvetési
rendelet módosítását – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Illés János, SándorHajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének
7/2015. (III. 10.) 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:
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) 1.099.580 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.164.780 ezer Ft költségvetési kiadással és
c) 65.200 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 48.423 ezer Ft a
működési hiány és 16.777 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 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. §
(1) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(2) A Rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(3) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(4) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4.§
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2015. március 10.
Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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d.) Együttműködési megállapodás kötése az Előre Vízisport Kft-vel
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a színvonalas turisztikai
attrakció fenntartása, valamint a város idegenforgalmának fejlesztése érdekében úgy
határoz, hogy az Előre Vízisport Kft.-vel (4465 Rakamaz, Horgász utca 3., képviseli:
Tarnai Gábor ügyvezető) együttműködési megállapodást köt az önkormányzat
tulajdonát képező, 7666/163-as helyrajzi számú, Tiszacsege, Tisza folyó bal partján
lévő hajókikötő használatára vonatkozóan a „Csege” vízibusz elnevezésű
személyhajó parkolására 5 év határozott időtartamra.
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy térítésmentesen biztosítja a
hajótársaság hajói részére a kikötési és tárolási lehetőséget a hajózási szezonban.
Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a hajótársaság az igényeknek megfelelően
a hajót akár szezon közben is kisebb vagy nagyobb méretűre cserélje, azonos műszaki
állapot mellett.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az együttműködési
megállapodás megkötésére és aláírására. „
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – együttműködési
megállapodás kötése az Előre Vízisport Kft-vel – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi
István, Illés János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
31/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a színvonalas turisztikai
attrakció fenntartása, valamint a város idegenforgalmának fejlesztése érdekében úgy
határoz, hogy az Előre Vízisport Kft.-vel (4465 Rakamaz, Horgász utca 3., képviseli:
Tarnai Gábor ügyvezető) együttműködési megállapodást köt az önkormányzat
tulajdonát képező, 7666/163-as helyrajzi számú, Tiszacsege, Tisza folyó bal partján
lévő hajókikötő használatára vonatkozóan a „Csege” vízibusz elnevezésű
személyhajó parkolására 5 év határozott időtartamra.
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy térítésmentesen biztosítja a
hajótársaság hajói részére a kikötési és tárolási lehetőséget a hajózási szezonban.
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Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a hajótársaság az igényeknek megfelelően a
hajót akár szezon közben is kisebb vagy nagyobb méretűre cserélje, azonos műszaki
állapot mellett.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az együttműködési
megállapodás megkötésére és aláírására.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
e.) Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 20152018. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető
ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2015-2018. évi fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékelte szerint hagyja
jóvá.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2015-2018. évi fizetési
kötelezettségeinek megállapítását – 4 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István, Illés
János, Sándor-Hajdu Mária nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
32/2015.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető
ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2015-2018. évi fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja
jóvá.
Határidő azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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melléklet a 32/2015.(II. 25.) KT. számú határozathoz:

Tiszacsege Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés

Helyi adók
Osztalék, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó
bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+….+07)
Saját bevételek ( 8.sor) 50%-a
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség ( 11+…+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

sorszám

2015.év
100 467

2016. év
105 490

2017.év
110 765

2018.év
116 303

1 100

1 155

1 213

1 274

35 453

37 226

39 087

41 041

6.
7.
8.
9.

137 020
68 510

143 871
71 936

151 065
75 533

158 618
79 309

10.

4 225

296

390

372

225

296

390

372

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1.
2.
3.

4.
5.

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés

12.
13.
14.
15.
16.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
( 19+…+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

18.

4 000

19.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés

20.
21.
22.
23.
24.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Fizetési Kötelezettség összesen (10+18)

25.
26.

14 225

10 296

10 390

10 372

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

27.

54 285

61 640

65 143

68 937
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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
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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