
                          
 
 
 
   
 
 
 

M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2015. október 27-én 
du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton 
tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONT: 
 
1./ Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás felülvizsgálata 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Javaslat Rendezési terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 

intézményvezetői beosztásának ellátására  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
5./ Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezető beosztásának ellátására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
6./ A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról 

szóló 92/2015.(VI. 29.) KT. számú határozat módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
7./ A Tiszacsegei Szociális Szövetkezet részére a címer használatának engedélyezése 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
8./ Javaslat számlavezető pénzintézet-váltásra 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
9./ Közbeszerzési terv módosítás 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
10./ Temető területén lévő virágárusító pavilon bérleti szerződésének megkötése 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester  
 
11./ Kapitány Sándorné ingatlan-felajánlása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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12./ Széles Imréné és társai ingatlan felajánlása  

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
13./ Dr. Mándi Zsuzsával feladatellátási szerződés megkötésére vonatkozó 

szándéknyilatkozat megtárgyalása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
14./ A Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
15./ A Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány, valamint a Városi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
16./ Kormos Józsefné tanulmányi szerződése 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
17./ Különfélék 

 
Tiszacsege, 2015. október 22. 
 

Tisztelettel: 
 Szilágyi Sándor 

        polgármester 



                          
 
 
 
   
 
 

 Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 Dr. Kertész Marianna jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. október 27-én tartandó ülésére 

Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálatok, 
valamint család és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136.§ (8) bekezdése alapján „a települési önkormányzat 2015. 
október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.”  

Jelenleg Önkormányzatunk e feladatokat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása keretein 
belül látja el. Tekintettel arra, hogy a feladatellátás jelenleg is jól működik, így nem látom indokoltnak 
ennek megváltoztatását. 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az 
alábbi határozati javaslatot pedig szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2015. október 7. 

Tisztelettel: 

 Szilágyi Sándor 
 polgármester 

Határozati javaslat: 

________/2015. (X. 27.) KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött 
ellátási szerződést felülvizsgálta és e feladatokat továbbra is a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú 
Társulása keretein belül kívánja ellátni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy ezzel kapcsolatosan a 
szükséges intézkedéseket megtegye.  

Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 

 
 

 
 

 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
http://www.tiszacsege.hu/


                          
 
 
 
   
 
 

 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. október 27-én tartandó ülésére. 

 
 
Tárgy: Javaslat Rendezési terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A város igazgatási területén építési telket és területet alakítani, területet felhasználni, épületet, 
építményt bontani, építeni, átalakítani, felújítani, e tevékenységekre hatósági engedélyt adni az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) sz. Korm. rendelet, 
valamint a város helyi építési szabályzata alapján szabad.  
 
I. 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény értelmében tanya: „a 
település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett 
növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és 
terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy 
az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.” 

Tiszacsege Város külterületi szabályozási tervének Egyek felé haladva a 3315 számú út jobb oldalában 
elhelyezkedő terület övezeti besorolása „AP-1” övezet Akva-park területe. 

Az „AP-1” övezet Akva-park területére vonatkozó előírásokat a jelenleg érvényben lévő Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló (a továbbiakban: HÉSZ) 16/2001. (XI.01.) KT. számú rendeletének 29. §-a 
szabályozza. 

A 29.§ (1) bekezdés alapján „Az övezet a Morotva Természetvédelmi terület és a 3315 sz. Tiszafüredi 
út mellett kialakítani tervezett Ökológiai park terülte. 

(2) A területen nagyobb méretű vízfelület szigetcsoportok szárazulatok alakíthatók ki. A tájra jellemző 
növény és állatvilág telepítése, oktatásra is alkalmas bemutatása, a határos védett területet nem 
zavaró idegenforgalmi hasznosítás megengedett. 

(3) A teljes terület max. 5%-os beépítettsége mellett lehet építményeket elhelyezni, szabadonálló 
beépítési móddal, max. 4,5 méteres építménymagassággal, a hagyományos népi építkezéshez 
igazodó építészeti megoldással és anyagokkal, a teljes területre vonatkozóan elkészített 
engedélyezési terv alapján. 

(4) Az övezetben 5 hektárnál kisebb telket alakítani nem lehet.” 

Az új földtörvényt és a HÉSZ idevonatkozó előírásait figyelembe véve megállapítható, hogy ellentétes 
egymással, ezért az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb 
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mérték 
megállapításának felülvizsgálata vált szükségessé. 
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II. 

A Hataj településrésznek a Kazinczy u. 2-22. házszámmal szemben fekvő, Iskola utcával és az Árkus-
csatornával körbe zárt külterületi része a Szabályozási Terv alapján „FL-3” építési övezet falusias 
(középtelkes) lakóterület kialakításra tervezett, ami, a jelenleg érvényben lévő 16/2001. (XI.01.) KT. 
számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) alapján „Az övezet 
maximum 4,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mezőgazdasági építmények, továbbá a helyi 
lakosságot szolgáló nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények 
elhelyezésére szolgál.” 

Mivel a településünkön az építkezések stagnáló tendenciát mutatnak, így nincs szükség újabb építési 
telkek kialakítására. Köztudott továbbá az is, hogy a Hataj településrésznek ez a része mély fekvésű, 
belvizes terület. 
A fentiekre tekintettel az idevonatkozó övezeti besorolás felülvizsgálata vált szükségessé. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a határozat tervezetet 
pedig elfogadni szíveskedjen.  
 
Tiszacsege, 2015. október 22. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 
 

Határozati javaslat:  
 
_________/2015. (X. 27.) KT. sz. határozat 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege Város 
Településrendezési Tervét és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI.01.) KT. számú 
rendeletét felülvizsgálja. 

Felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy területi főépítész megbízásával a Rendezési Terv 
felülvizsgálat iránt intézkedést kezdeményezzen. 
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

Az előterjesztést előkészítette: 
Vigh Sándorné 



                          
 
 
 
   
 
  

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. október 27-én tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 

A 2016. évtől jelentős változásokat kívánunk eszközölni a közfoglalkoztatási programok 
keretein belül. A korábbi koncepciót újragondolva –terveink szerint - az alábbi, a 
városkép szempontjából is jelentős fejlesztésekre kerülne sor.  

A Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programokon belül a 2016. évben további 
lehetőségek nyílnak egyes, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújításra 
(terveink szerint ez 8 ingatlant érint, melybe a fogorvosi rendelők is beletartoznak). 

Ezen felül buszvárók, buszmegállók felújítására, újraépítésére is lehetőség nyílik 
korlátozott mennyiségben (összesen 8 darab). 

 A Mezőgazdasági Startmunka Mintaprogramban hűtőkamra (50-55 légköbméter) 
létesítésére kerül sor, melybe az általunk megtermelt termények kerülnének, mintegy az 
újrainduló Önkormányzati közétkeztetés előszobájaként.  

Tervezzük továbbá szintén a közétkeztetéshez, valamint a városi rendezvényekhez 
kapcsolódóan egy kisebb sertésállomány gondozását, nevelését.  

 A 2016. évtől megkezdjük továbbá a papír brikett gyártását, amelyet a téli fűtési 
időszakban az Önkormányzat intézményeiben kívánunk hasznosítani, ezzel is csökkentve a 
költségeket. 

Tovább folytatjuk az Illegális Hulladéklerakó helyek felszámolása, a Közúthálózat 
javítása programot, a Belvízelvezetés programot, a Mezőgazdasági Földutak 
karbantartása programot. 

A fenti programok létszámigénye megközelítőleg 410 fő, akiknek szervezett mozgatásáról 
gondoskodni kell.  

Ahhoz, hogy terveinket valóra válthassuk, és az elvégzett munka minél magasabb színvonalú 
legyen, elengedhetetlen további egy fő közfoglalkoztatási koordinátor alkalmazása 
Önkormányzatunknál (jelenleg egy fő tölti be ezt a pozíciót). 

Az Önkormányzatnál jelenleg 9 fő közalkalmazotti hely van, mindegyik betöltött.  
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A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthonnál jelenleg 3 üres, betöltetlen 
álláshely van (2 könyvtáros és 1 művelődésszervező).  

Ezek közül egy könyvtáros álláshely nélkülözhető, átcsoportosítható az Önkormányzat 
álláshelyei közé.  

Így az Önkormányzatunknál összesen 10 fő közalkalmazott, ezek közül 2 fő 
közfoglalkoztatási koordinátor látná el a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos 
feladatokat, mivel a jelenlegi helyzetben a közfoglalkoztatással kapcsolatosan az 
Önkormányzat részéről felmerülő koordinatív, szervezési feladatok egyre növekvő 
mennyisége folyamatos terhet ró Önkormányzatunkra.  

Költségvetési vonatkozása: a könyvtáros álláshelyek egyikére betervezett bérköltség 
átcsoportosításra kerül az Önkormányzat előirányzatába. 

II.  

A közétkeztetés Önkormányzat általi átvétele 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület korábban úgy határozott, hogy a Tiszacsegei 
Fekete István Általános Iskola, valamint a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
konyhájának üzemeltetését (közétkeztetés) az Önkormányzat vegye át a Füredi Hableány Bt.-
től (annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás keretében megtermelt javak felhasználásra 
kerüljenek). Így a működtetéshez szükséges dolgozók átvételére szükség van, ami azt jelenti, 
az Önkormányzat létszám előirányzatát 8 fő közalkalmazottal meg kell növelni. 

A konyhák üzemeltetéséhez a külön engedélyt megkaptuk, jelenleg a HACCP rendszernek 
való megfeleltetés zajlik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.   

Tiszacsege, 2015. október 21. 

 

         Szilágyi Sándor 
           polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és 
intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2015. november 1. napi hatállyal - e 
határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
       intézményvezetők 

 
Végrehajtási határidő: azonnal    

 



 
1. számú melléklet a …/2014.(… …) KT. számú határozathoz 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

létszám előirányzata és munkakörei 
 

 2015. november 1-től 
- köztisztviselők 20 fő 

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

Összesen: 20 fő 
 

 
2. számú melléklet a …/2014.(… …) KT. számú határozathoz 

 
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 

létszám előirányzata és munkakörei 
 

 2015. november 1-től 
- 
közalkalmazottak: 

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

Összesen: 5 fő 
 
 

3. számú melléklet a …/2014.(… …) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2015. november 1-től 
 
 
közalkalmazottak: 

1 fő 
- 1 fő polgármester 
17 fő 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 1 fő falugondnok 



- 1 fő hivatalsegéd 
- 1 fő karbantartó-lakatos 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 2 fő portás 
- 2 fő közfoglalkoztatási koordinátor 
- 1 fő élelmezésvezető, szakács 
- 1 fő szakács 
- 6 fő konyhai kisegítő 
 

Összesen: 18 fő 
 
 
 
 
 
4. számú melléklet a …/2014.(… …) KT. számú határozathoz 
 

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2015. június 1-től 
- 
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 …/2014.(… …) KT. számú határozathoz 
 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2015. június 1-től 
- 
közalkalmazottak: 

24 fő 
- 1 fő intézményvezető 
    /városüzemeltetési irányító / 
- 1 fő intézményvezető-helyettes 
   / intézményvezető műszaki helyettese / 
- 1 fő fürdővezető 
- 1 fő fürdővezető-helyettes 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 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: 24 fő 
 
 

Tiszacsege, 2015. október 21. 

Tisztelettel: 

 Szilágyi Sándor 
 polgármester 

Az előterjesztést készítette:  
dr. Kertész Marianna 
 



                          
 
 
 
   
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. október 27-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 
intézményvezetői beosztásának ellátására  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonya 
2015. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre került. A Képviselő-testület 
köteles pályázatot kiírni az intézményvezetői beosztás ellátására.  
A vonatkozó jogszabályok részletesen meghatározzák az intézményvezetői megbízás ellátásának 
feltételeit, valamint a pályázati kiírás tartalmi követelményeit. Ezek figyelembevételével került 
összeállításra a határozati javaslat. 
 
A vonatkozó jogszabályok a következők: 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményeknél, 
- a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 
18.) NM rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 
- 145/1999. (X.1) kormányrendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról, 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2015. október 07. 

 Szilágyi Sándor 
   polgármester 
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határozati javaslat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja 
el:  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a fenntartásában működő 

 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására 

 
A  megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás  határozott időre,  5 évre  szól.  A 
megbízás kezdő napja 2016. január 01., megszűnésének napja 2021. január 01.   
 
A munkavégzés helye:  Tiszacsege, Fő u. 2/f. 
 
 A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban 
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítéséért. 
 
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: 
kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere 
gyakorolja. 
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-a. 

A  megbízás feltételei:felsőfokú iskolai  végzettség, 

- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
- büntetlen előélet, 
- a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony, 

vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés 
intézményvezető munkakörbe, 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 

Előnyt jelent: 
- temetkezési szolgáltató szakképesítés,  
- helyismeret, 
- kertészeti, parkgondozó, kertépítő szakképesítés.  
  



A pályázat  részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat: 

- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata, 
- a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel (vezetési  program) 
- a  büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi  hatósági bizonyítvány, 
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen 

való tárgyalását. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban, 
a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege, 
Kossuth u. 5.) postai úton vagy személyesen Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 
(Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2015. november 30. 

A pályázat elbírálásának határideje:  A beadási határidőt követő testületi ülés. 

A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt 
(52/588-400). 
 
A pályázati kiírás közzétételének helyei: 

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala, 
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,  
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája. 

 
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Dr. Kertész Marianna jegyző 
 
 
 
 



                          
 
 
 
   
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. október 27-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat pályázati felhívás elfogadására a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői beosztásának ellátására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köznevelési intézmények intézményvezetői beosztására kiírt pályázatok előkészítésével 
összefüggő feladatok a jegyző hatáskörébe tartoznak. A vonatkozó jogszabályok részletesen 
meghatározzák az intézményvezetői megbízás ellátásának feltételeit, valamint a pályázati 
kiírás tartalmi követelményeit. Ezek figyelembevételével került összeállításra a határozati 
javaslat. 
 
A vonatkozó jogszabályok a következők: 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet. 
 
A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmény, a 326/2013. (VIII.30.) 
Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdése szerint magasabb vezetői megbízás öt évre adható, az 
Nkt. 68.§ (4) bekezdés alapján a megbízás utolsó napjának július 1-jétől augusztus 15-ig 
terjedő időszakra kell esni. 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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A benyújtott pályázatokat véleményezésre át kell adni az óvodai nevelőtestületnek és az 
alkalmazotti közösségnek, valamint a szakmai munkaközösségeknek. A bölcsődében a 
dolgozók közül megválasztandó eseti bizottságot illeti meg a véleményezési jog. Ezen 
fórumoknak legalább harminc napot kell biztosítani a véleményeik kialakításához. 
 
A Képviselő-testület a véleményeket mérlegelve dönt a pályázatokról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2015. október 07. 
      Tisztelettel:  
         Szilágyi Sándor 
                             polgármester 
  
Határozati javaslat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 67.§-a alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja el:  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése valamint 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-a alapján 

pályázatot hirdet a fenntartásában működő 
 Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására 
 

A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.  A 
megbízás kezdő napja 2016. július 2., megszűnésének napja 2021. július 1.   
 
A munkavégzés helye: Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 
 
 A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős az 
óvodai és bölcsődei feladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban 
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítéséért. 
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:  A 2011. évi CXC. törvény valamint a 326/2013. 
(VIII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján. 
  



A  megbízás feltételei: 
- a 2011. évi CXC. törvény 3. sz. melléklete szerinti végzettség 
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
- legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus 
munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. 
A pályázat  részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat: 

- az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
- a pályázó részletes szakmai életrajza, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program) 
- a  büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi  hatósági bizonyítvány, 
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen 
való tárgyalását. 

A pályázat benyújtásának módja és helye:  A pályázatot  három példányban, zárt 
borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez  címezve (4066. 
Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 
(Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „ Tiszacsegei Városi 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat”. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.  
A pályázat elbírálásának határidejét:  2016. június 30.  
 
A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester és dr. 
Kertész Marianna jegyző nyújt (52/588-400). 
A pályázati kiírás közzétételének helyei: 

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala, 
- a Oktatási és Kulturális Közlöny, 
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,  
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája. 

 
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek 
Végrehajtásért felelős:  dr. Kertész Marianna jegyző 
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 Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 Dr. Kertész Marianna jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. október 27-én tartandó ülésére 

Tárgy: Bárdos Tiborné vezetői megbízásának módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető állását pályáztatni kell a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján, miszerint  „az 
intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat 
útján történik.  

Tekintettel arra, hogy a Bárdos Tiborné részére a 92/2015. (VI. 29.) KT. számú határozattal adott 
vezetői megbízás nem tartalmazza azt, hogy a vezetői megbízás a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározottak alapján a beérkezett pályázatok eredményes elbírálásáig tart, ezért a 
fentebb említett határozat módosítása vált szükségessé. 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az 
alábbi határozati javaslatot pedig szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2015. október 7. 

Tisztelettel: 

 Szilágyi Sándor 
 polgármester 

Határozati javaslat: 

________/2015. (X. 27.) KT. sz. határozat 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege Városi 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői vezetői megbízás adásáról szóló 92/2015. (VI. 29.) KT. 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
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Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése, valamint a 
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata alapján  

Bárdos Tiborné 

(született: Tiszafüred, 1968. január 19.; anyja neve: Lénárt Piroska) 4066 Tiszacsege, Lehel u. 
30. szám alatti lakost, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézménnyel határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló óvodapedagógust megbízza a Tiszacsegei Városi 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával. 

A magasabb vezetői megbízás 2015. július 2. napjától a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint a pályázat eredményes 
elbírásáig, de legkésőbb 2016. július 1. napjáig tart. 

Az intézmény vezetőjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
meghatározott illetmény, valamint vezetői pótlék illeti meg, amely az illetményalap 40 %-a. 

Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2015. október 27-én tartandó testületi ülésére 

 
 
Tárgy: A Tiszacsegei Szociális Szövetkezet (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) logójában a 
Tiszacsege címer használatának engedélyezése  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tiszacsegei Szociális Szövetkezet dinamikusan növekvő forgalmat bonyolít a 
száraztészta értékesítéséből (nyári turizmus miatti városi piaci forgalomnövekedés, 
kiállításokon-vásárokon való megjelenés, nagy tételű megrendelések). Emiatt – mintegy 
marketingfogásként – a Hajdúnánáson a közelmúltban megrendezett közfoglalkoztatási 
kiállítás a csomagolás modernizálása, színesebbé, figyelemfelkeltőbbé tétele vált szükségessé.  
A logóra vonatkozóan több látványterv is készült, melyek közül a Szövetkezet 2015. 
szeptember 26. napján tartott közgyűlésén a logó alábbi tartalom szerinti elfogadásáról és 
Képviselő-testület elé való terjesztéséről döntött:  
                                              

                                                    
 
A kör felső közép részén a Tiszacsege címer látható kicsinyített formában.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 23.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati jelképekről és azok használatáról 4. § (1) és (2) bekezdéseiben 
szabályozza a városi címer hozzájárulás és engedély nélküli felhasználásának esetköreit. 
Mivel a különböző termékeken értékesítési célzattal történő felhasználásra a rendelet 
nem teremt automatikus lehetőséget, külön engedély kérésére van szükség. A 
felhasználás kizárólag a Szövetkezet termékein, a fenti ábrában történne. A gyártási 
folyamatra és a termékekre vonatkozó jogszabályok, előírások betartásáért az Önkormányzat 
nem felel, a címer használata az Önkormányzat részére semmilyen kötelezettséggel nem jár.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a logó fenti tartalommal történő használatához 
hozzájárulni szíveskedjen. 
 
 
Tiszacsege, 2015. október 7.  

          Szilágyi Sándor 
     polgármester 
 
 
Határozati javaslat  
 
A Képviselő-testület a Szövetkezet logójában a Tiszacsege címer használatát a fenti célnak 
meghatározott módon és tartalommal engedélyezi.  
 
Végrehajtásért felelős:  Szilágyi Sándor polgármester 
Végrehajtási határidő: azonnal 

 



                          
 
 
 
   
 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
 dr. Kertész Marianna 
                 jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 2015. október 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Javaslat számlavezető pénzintézet-váltásra 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk és intézményei számlavezetését jelenleg az OTP Bank Nyrt. tiszacsegei 
fiókja végzi. Számlavezetési ajánlattal kereste meg Önkormányzatunkat a K&H Bank Zrt. 
Az ajánlat kiterjed a folyószámla hitelkeret szerződésre, 5.000.000 kölcsönösszegre 48 hónap 
futamidőre. 
A két pénzintézet díjait az alábbiakban részletezettek szerint összehasonlítottuk. 
A költségek elemzésénél elkülönítésre kerültek a pénzforgalomtól függő tételek, a 
folyószámlahitelhez kapcsolódó költségek, a banki szolgáltatások igénybevételéhez 
kapcsolódó ráfordítások. 
Az Önkormányzat jelenleg 48 pénzforgalmi számlával rendelkezik.  A 2014. évben számos új 
bankszámla került megnyitásra a közmunka programok és a pályázati forrásból finanszírozott 
projektek pénzügyi elszámolása érdekében, melyek újranyitása pénzintézet váltás esetén 
nem szükséges a programok befejeződése miatt.  
A pénzforgalom értékétől függő tételek között legjelentősebb költségek a készpénz 
felvételhez, a csoportos átutalásokhoz, az egyszeri átutalásokhoz kapcsolódó díjak, valamint 
a hitelekhez és kölcsönökhöz kapcsolódó kiadások. 
A két pénzintézet között a legjelentősebb eltérést a folyószámlahitel és a beruházási hitel 
díjai mutatják. A folyószámla-hitel tekintetében az OTP-vel kötött jelenleg is érvényes 
szerződésben a kamatfelár 3 %, amihez kapcsolódik egy 0,5%-os mértékű kezelési költség, 
illetve az igénybe nem vett hitelösszeg után 0,5 %-os mértékű rendelkezésre tartási jutalékot 
kell fizetni. A K&H ajánlata jóval kedvezőbb, ugyanis 2,5 %-os mértékű kamatfelárat és 0,3 %-
os rendelkezésre tartási jutalékot tartalmaz kezelési költség nélkül. 
Beruházási hitelre az OTP ajánlata egy 5.000.000 Ft értékű beruházási hitel tekintetében 3,5 
%-os kamatfelárat, 0,5%-os mértékű kezelési költséget és 0,5 %-os mértékű rendelkezésre 
tartási jutalékot tartalmaz. A K&H Bank Zrt. ettől kedvezőbb ajánlatot adott, ugyanis 2,95 %-
os kamatfeláron kívül nem tartalmaz egyéb költséget. A fenti két tényező esetén elég 
jelentős különbségek állapíthatóak meg. 
2015. évben a 2014. évihez képest a készpénzforgalom csökkent, ugyanis a dolgozók 
jelentősen alacsonyabb százaléka kapja fizetését készpénzben. Az OTP-vel jelenleg 
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érvényben lévő egyedi szerződés alapján a pénztári kifizetés 0,09 %, a K&H ajánlata 0,13%, 
ezeket összehasonlítva nem jelentős a különbség. 
Az egyszeri átutalási megbízásokat tekintve a mind két hitelintézet megkülönbözteti a 
bankon belüli és a bankon kívüli utalásokat. Jelenleg az OTP a bankon belüli utalásokért nem 
számít fel díjat, a bankon kívüli tekintetében 0,08 %. A K&H ajánlata 0,04 % és 0,07 % a 
bankon belüli és a bankon kívüli utalásokat tekintve. A korábbi évek tapasztalatait 
figyelembe véve, elsősorban bankon kívüli átutalások történtek, így még némi díjcsökkenés 
is várható lenne. 
Csoportos átutalási megbízásokat tekintve az OTP megkülönbözteti a belső és a külső 
utalásokat, a K&H Bank nem. Az OTP-nél a belső utalások 0,01 % a külső utalások díja 0,07%. 
A K&H-nál ez egységesen 0,04 %. 
 
Közbeszerzés 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. § k) pontja szerint e törvényt nem kell 
alkalmazni azon hitel és pénzkölcsön, valamint pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó közbeszerzések esetén, melyek értéke nem éri el az uniós értékhatárt (134.000 
euro). A szolgáltatások értékének meghatározását 14. § (1) bekezdés b) pontját kell 
figyelembe venni. A várható havi díj negyvennyolcszoros értékét kell figyelembe venni. 2014. 
évben a banki költségek értéke 5.736.360 Ft volt, ez havi 478.030 Ft átlagosan. Az uniós 
értékhatár havi szintje 2.792 euro, 873.309. Ft értéket képvisel. Ezáltal várhatóan nem fogja 
elérni ezen díj mértéke az uniós értékhatárt, hasonló nagyságú pénzforgalom, 
folyószámlahitel mellett. 
 
Az Önkormányzat és az intézmények számlavezetése 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 
helyi önkormányzat fizetési számláját választás alapján egy belföldi pénzintézet vagy a 
kincstár vezeti. Ugyanezen § (3) bekezdése értelmében „önkormányzati alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által az (1) bekezdés szerint 
választott számlavezető vezeti”. Vagyis az Önkormányzat és az irányítása alá tartózó 
költségvetési szervek fizetési számláit ugyanazon pénzintézetnél szükséges vezetni. 
 
Összegzés 

Költségtényező Költségtényező az  
OTP Bank Nyrt-nél 

Költségtényező a 
 K&H Bank Zrt-nél 

Számlavezetés díjtalan díjtalan 

Egyszeri átutalások díja 
bankon belül 

0 %, min 40 Ft/tétel 
0,04%, minimum 40 

Ft/tétel 

Egyszeri átutalások díja 
bankon kívül 

0,08 % min 100 Ft/tétel 0,07%, min 70 Ft/tétel 

Csoportos átutalások díja 
bankon belül 

0,01 % + 6 Ft/tétel 0,04 %, min 40 Ft/tétel 

Csoportos átutalások díja 
bankon kívül 

0,07 %, min 14 Ft/tétel 0,04 %, min 40 Ft/tétel 



Pénztári kifizetés 0,09 %, min 200 Ft/tétel 0,13 %, min 200 Ft/tétel 

Folyószámla-hitelkeret 
kamatbázison felüli díjai 
(kamatfelár + kezelési költség) 

3,5 % (3%+0,5%) 2,5% (2,5 % + 0,0 %) 

Folyószámlahitel 
rendelkezésre tartási jutaléka 

0,5 % 0,3 % 

Beruházási hitel kamatbázison 
felüli díja (kamatfelár + 
kezelési költség 

4 % (3,5 % + 0,5% ) 2,95 % (2,95 % + 0 % ) 

Beruházási hitel rendelkezésre 
tartási jutaléka 

0,5 % 0 % 

 
A K&H Bank által felkínált kondíciókat tekintve megállapítható, hogy a hitelekhez kapcsolódó 
költségek alacsonyabbak, mint az OTP által jelenleg használt díjak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Tiszacsege, 2015. október 09.   

 
 

Szilágyi Sándor 
  polgármester 



 
 
Határozati javaslat 
 
…/2015.(X. 27.) KT. sz. HATÁROZAT:  
 
1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 30. napjával 
felmondja az OTP Bank Nyrt.-vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16; cégjegyzékszám: 
01-10-041585; adószám: 10537914-4-44; tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. 
ÁPTF határozat) mint Tiszacsege Város Önkormányzata számlavezető hitelintézetével 
fennálló bankszámlaszerződését az alszámlákra kiterjedő hatállyal. Az OTP Bank Nyrt. 
Üzletszabályzata a pénzforgalmi szolgáltatásokról című dokumentum VIII./2. rész 3. 
pontjában a felmondási határidő 30 nap. A számlavezetés 2015. november 30. napjával 
szűnik meg. 
 
2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor 
polgármestert, hogy írja alá az OTP Bank Nyrt. szerződésének felmondását és azt legkésőbb 
október 31. napjáig juttassa el az OTP Bank Nyrt. területileg illetékes igazgatóságához. 
 
3./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 84. § (1) és (3) bekezdése alapján Tiszacsege Város Önkormányzata és 
intézményei számlavezető hitelintézetéül 2015. december 1. napi hatállyal a Kereskedelmi 
és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytárságot (székhelyhely: 1095 Budapest, Lechner 
Ödön fasor 9., cégjegyzékszám:01-10-041043; adószám: 10195664-4-44; tevékenységi 
engedély száma:969/1997/F. számú ÁPTF határozat) választja. 
 
4./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor 
polgármestert, hogy kösse meg a bankszámlaszerződést az alszámlákra kiterjedő hatállyal a 
K&H Bankkal. 
 
5./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 84. § (3) bekezdése alapján kötelezi az intézményvezetőket az 1./pontban 
megjelölt hitelintézettel fennálló bankszámlaszerződés felmondására, illetve a 3./pontban 
megjelölt pénzintézettel a bankszámlaszerződés megkötésére. 

6./ Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a K&H Bank 
Zrt-vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 50.000.000 forint keretösszegre 2015. 
december 30-i lejárattal. A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait 
a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt a K&H 
Bank Zrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására. 
 
7./ Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege, 
Fő u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásához fejlesztési hitelt vesz fel. A Képviselő-testület 
vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően 
határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti a futamidő 
alatt az aktuális évi költségvetésébe.  



 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy maximum 5 millió Ft hitelösszegig, 
legfeljebb 48 hónap futamidővel, önerő nélküli hitelkonstrukcióról tárgyalásokat folytasson.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt a K&H 
Bank Zrt-vel kötendő legkedvezőbb konstrukciójú fejlesztési hitel szerződésének az 
aláírására.  
 
Végrehajtásért felelős:  Szilágyi Sándor polgármester 
 intézményvezetők 
Végrehajtási határidő: 2015. október 31. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 27-én  tartandó 
ülésére 

 
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.március 31-én elfogadta az 
önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, melyet második alkalommal kíván 
módosítani.  

A közbeszerzés terv jelen módosítását az indokolja, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata 
14.401.800 forint összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatásban részesült, melyet 756 
m3 kemény lobos tűzifa vásárlásához használhat fel.  

A támogatás felhasználása eléri a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 
meghatározott értékhatárt, a tűzifa beszerzése közbeszerzés köteles, ezért szerepeltetni kell a 
közbeszerzési tervben. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

Tiszacsege, 2015.10.21.   
Szilágyi Sándor 

  polgármester 

 

Előkészítette: 
Langó Józsefné 
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……./2015 (….) KT számú határozat 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 33.§-a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 1/2012. (I.10.) KT. számú 
határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 22. pontja alapján Tiszacsege Város 
Önkormányzata 2015. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében 
szereplő tartalommal hagyja jóvá. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2015. december 31. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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1. számú melléklet 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

2015. évi éves összesített közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 

 

 

Várható összeg 

 (nettó Ft) 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor került-

e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
a szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés            

Szociális célú tüzelőanyag 
vásárlás Tiszacsegén 

03413000-8 
Kbt.122.§ (7) 
bekezdés a) 

pontja alapján 

hirdetmény 
közzététele nélkül 

tárgyalásos 
14.401.800- 2015. 11. 

2016.02.15 
 

nem 

 II. Építési beruházás            

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

 
 

 
 

 
 

 

Tiszacsege Város 
Önkormányzata 

közétkeztetési feladatainak 
ellátása 

55524000-9 

Nemzeti 
eljárás kbt 

19.§ (2) 
bekezdése 

alapján 

Nyílt 

 

125.000.000- 2015. 04. hó 

 

2015.09.01-2017.08.31 nem 

IV. Építési koncesszió        

V. Szolgáltatási koncesszió        
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Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
dr. Kertész Marianna jegyző 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. október 27-én tartandó ülésére 
 

Tárgy: Temető területén lévő virágárusító pavilon bérleti szerződésének megkötése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tiszacsege, Ipar utca 3. szám alatti, 0603/2-es helyrajzi számon nyilvántartott temető területén 
felállított 9 m2 nagyságú virágárusító pavilon után Jamriska Imréné 4066 Tiszacsege, Templom u. 3. 
szám alatti lakos közterület-használati díj címen bruttó 4.944 Ft/hó összeget fizet. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) 
meghatározott közterület fogalma módosult. 

A törvénymódosítás újradefiniálja a közterület fogalmát és közterületként határozza meg a 
közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, 
amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 

Mivel a pavilon a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint, és valóságban is a temető területén belül 
van felállítva a közterület-használatra szóló szerződés helyett bérleti szerződést kell kötni Jamriska 
Imrénével.  

A bérleti díj összege a 2%-os emelést követően 5.042 Ft/hónap. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a határozat tervezetet 
pedig elfogadni szíveskedjen.  

Tiszacsege, 2015. október 23. 

    Szilágyi Sándor 
    polgármester 
Határozati javaslat: 

_________/2015. (X. 27.) KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jamriska Imréné 4066 
Tiszacsege, Templom u. 3. szám alatti lakos által a 4066 Tiszacsege, Ipar u. 3. szám alatti (0603/2-es 
helyrajzi számú) temető területén virágárusítás céljából bérelt 9 m2 nagyságú földterületre szóló 
közterület-használati engedélyt megszünteti, helyette bérleti szerződést köt a Bérlővel határozatlan 
időre. 

A bérleti díj mértéke 2015. november 1. napjától bruttó 5.042 Ft/hó.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

Határidő: 2015. november 1. 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

Az előterjesztést előkészítette: 
Vigh Sándorné 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
dr. Kertész Marianna jegyző 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. október 27-én tartandó ülésére 

 
Tárgy: Kapitány Sándorné 3535 Miskolc, Barát-hegyalja utca 9. szám alatti lakos ingatlan-felajánlása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kapitány Sándorné, 3535 Miskolc, Barát-hegyalja utca 9. szám alatti lakos a tulajdonát képező 
tiszacsegei 0957/11-es helyrajzi számú, 2,3663 ha nagyságú, 2,84 aranykorona értékű, „legelő” 
művelési ágban nyilvántartott külterületi ingatlan 130/284-ed részét, és a tiszacsegei 0698/38-as 
helyrajzi számú, 4,2960 ha nagyságú, 50,48 aranykorona értékű, „szántó” művelési ágban 
nyilvántartott külterületi ingatlan 29/5048-ad ingatlanrészt ajándék jogcímén felajánlotta az 
Önkormányzat részére. 
 
Kérelmében előadta, hogy a fenti ingatlanrészt ajándék jogcímén átadja az Önkormányzat részére, ha 
az Önkormányzat vállalja a tulajdonjog átvezetéssel járó költségeket. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a határozat tervezetet 
pedig elfogadni szíveskedjen.  
 
Tiszacsege, 2015. szeptember 30. 
  Szilágyi Sándor 
  polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

_________/2015. (X. 27.) KT. sz. határozat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kapitány Sándorné 
3535 Miskolc, Barát-hegyalja utca 9. szám alatti lakos által ajándék jogcímen felajánlott tiszacsegei 
0957/11-es helyrajzi számú, 2,3663 ha nagyságú, 2,84 aranykorona értékű, „legelő” művelési ágban 
nyilvántartott külterületi ingatlan 130/284-ed részét, és a tiszacsegei 0698/38-as helyrajzi számú, 
4,2960 ha nagyságú, 50,48 aranykorona értékű, „szántó” művelési ágban nyilvántartott külterületi 
ingatlan 29/5048-ad ingatlanrészt elfogadja. Tiszacsege Város Önkormányzata vállalja az 
ajándékozási szerződés megkötésével járó költségek megfizetését. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, az ajándékozási szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

Az előterjesztést készítette: 
Vigh Sándorné 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. október 27-én tartandó ülésére. 

 
 
Tárgy: Széles Imréné (4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15.) és társai ingatlan felajánlása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és 
Építésügyi Osztály életveszélyessé nyilvánította a 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 78. szám alatti 
ingatlant, és kötelezte a tulajdonosait a lakóépület teljes elbontására. 

Az ingatlan tulajdonosai ezt a költséget nem tudják felvállalni, ezért a tulajdonosai: Széles Imréné 
(4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15.), Leiter Miklósné (4066 Tiszacsege, Zrínyi u. 28.), Papp Istvánné (4066 
Tiszacsege, Víztorony u. 15.) és Oláh Istvánné (4066 Tiszacsege, Csurgó u. 31.) kérelemmel fordultak 
az Önkormányzathoz, melyben térítésmentesen felajánlották a tiszacsegei 203-as helyrajzi számú, 
1130 m2 nagyságú; „lakóház, udvar” művelési ágban nyilvántartott belterületi ingatlant. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a határozat tervezetet 
pedig elfogadni szíveskedjen.  
 
Tiszacsege, 2015. szeptember 30. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
Határozati javaslat:  
 
_________/2015. (X. 27.) KT. sz. határozat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Széles Imréné (4066 
Tiszacsege, Tavasz u. 15.), Leiter Miklósné (4066 Tiszacsege, Zrínyi u. 28.), Papp Istvánné (4066 
Tiszacsege, Víztorony u. 15.) és Oláh Istvánné (4066 Tiszacsege, Csurgó u. 31.) ingatlan tulajdonosok 
által térítésmentesen felajánlott tiszacsegei 203-as helyrajzi számú, 1130 m2 nagyságú; „lakóház, 
udvar” művelési ágban nyilvántartott belterületi ingatlant elfogadja és vállalja az ingatlanon lévő 
életveszélyes lakóépület elbontását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az ajándékozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 

Az előterjesztést előkészítette: 
Vigh Sándorné 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 

 
 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
dr. Kertész Marianna jegyző 
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 Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 Dr. Kertész Marianna jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. október 27-én tartandó ülésére 

Tárgy: Dr. Mándi Zsuzsa szándéknyilatkozat iránti kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Dr. Mándi Zsuzsa 2015. szeptember 18-án kelt levelében szándéknyilatkozatot kért Tiszacsege Város 
Önkormányzatától, arra vonatkozóan, hogy 2016. január 1. napjával egészségügyi feladat-ellátási 
szerződést kívánunk a Mándi Medic Kft. keretein belül vele kötni a házi gyermekorvosi feladatkör 
ellátására. Erre a szándéknyilatkozatra a feladatkör ellátáshoz szükséges ügyintézés miatt van 
szüksége. 

Tekintettel arra, hogy Dr. Palotásné dr. Jóna Gizella Angelika az Önkormányzattal házi gyermekorvosi 
feladatok ellátására kötött szerződést 2015. június 18. napján felmondta, ami azt jelenti, hogy 
amennyiben nincs jelentkező a 6 hónapos felmondási idő lejártát követően, azaz 2015. december 18. 
napjától a praxis visszaszáll az önkormányzatra, így meg kell oldanunk a praxis ellátását. Dr. Mándi 
Zsuzsa, aki csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, 8 éve a Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum dolgozója, megfelelő kompetenciával rendelkezik a feladat ellátására, 
ezért javaslom, a szándéknyilatkozat megtételét. 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az 
alábbi határozati javaslatot pedig szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2015. október 7. 

Tisztelettel: 

 Szilágyi Sándor 
 polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Határozati javaslat: 

________/2015. (X. 27.) KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy 
az üresen maradó házi gyermekorvosi praxis ellátására 2016. január 1. napjától a Mándi Medic Kft. 
keretein belül Dr. Mándi Zsuzsa csecsemő-és gyermekgyógyász szakorvossal mint helyettes orvossal 
feladat-ellátási szerződést kössön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a szándéknyilatkozat megtételére.  

Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 



                          
 
 
 
   
 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. október 27-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy:   A Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület kérelemmel fordult a Testülethez, hogy az Ópusztaszerre 
tervezett kirándulás autóbusz költségéhez az Önkormányzat járuljon hozzá. 
 
Az Egyesület pályázatot nyújtott be az általuk szervezett kirándulás anyagi támogatására, 
mely elutasításra került, az éves tagdíjból viszont nem tudják finanszírozni a kirándulás teljes 
költségét.  
 
Az előterjesztéshez mellékelten csatolom az Egyesület kérelmét.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat megvitatni 
szíveskedjenek.  
 
Tiszacsege, 2015. október 7. 
 
 

Szilágyi Sándor 
 polgármester 

 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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A.) Határozati javaslat:  
 

…/2015.(… ...) KT. számú HATÁROZAT: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei 
Nyugdíjas Egyesület Ópusztaszerre tervezett kirándulásának autóbusz költségét 178.000 Ft 
összeggel támogatja.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsegei Nyugdíjas 
Egyesület elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

B.) Határozati javaslat:  
 

…/2015.(… ...) KT. számú HATÁROZAT: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei 
Nyugdíjas Egyesület Ópusztaszerre tervezett kirándulásának autóbusz költségét …....... Ft 
összeggel támogatja.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsegei Nyugdíjas 
Egyesület elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

C.) Határozati javaslat:  
 

…/2015.(… ...) KT. számú HATÁROZAT: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Nyugdíjas 
Egyesület kérelmét és úgy határoz, hogy az Egyesület által tervezett kirándulást anyagilag 
nem áll módjában támogatni.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsegei Nyugdíjas 
Egyesület elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 



                          
 
 
 
   
 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. október 27-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy:   A Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány, valamint az Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

támogatás iránti kérelme 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Németh József a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány, valamint a Városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnöke az alábbi anyagi támogatás iránti kérelmekkel fordult 
Önkormányzatunkhoz. (Az előterjesztéshez mellékelten csatolom a benyújtott kérelmet.) 
 
 
I. Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelme:  

 
A Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 12.663.730 Ft mikrobusz beszerzésére pályázati 
támogatást kapott az MVH-tól.  

 
A gépjármű beszerzés kapcsán felmerülő 355.000 Ft többlet költséghez 

- a gépkocsi tényleges vételára és az elnyert támogatás közötti különbség 85.000 Ft,  

- közbeszerzési szabályzat elkészítése 190.000 Ft,  

- illeték 80.000 Ft 

az Alapítványnál pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, melyhez kéri az Önkormányzat 
anyagi támogatását.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat megvitatni 
szíveskedjenek.  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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I. A.) Határozati javaslat:  

 
…/2015.(… ...) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege 
Fejlődéséért Alapítvány által pályázati támogatásból megvalósuló mikrobusz 
beszerzésénél felmerülő többlet költségekhez a szükséges  
 

355.000 Ft összeget biztosítja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsege 
Fejlődéséért Alapítvány elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

I. B.) Határozati javaslat:  
 

…/2015.(… ...) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege 
Fejlődéséért Alapítvány által pályázati támogatásból megvalósuló mikrobusz 
beszerzésénél felmerülő többlet költségekhez  
 

….. Ft összeggel hozzájárul. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsege 
Fejlődéséért Alapítvány elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
I. C.) Határozati javaslat:  

 
…/2015.(… ...) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege 
Fejlődéséért Alapítvány kérelmét és úgy határoz, hogy az Alapítvány által pályázati 
támogatásból megvalósuló mikrobusz beszerzésénél felmerülő többlet költségeket  

anyagilag nem áll módjában támogatni. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsege 
Fejlődéséért Alapítvány elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 



 
 
 
II. Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme:  
 
 

A Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
részéről eszközbeszerzésre és működési kiadási célra 726.572 Ft támogatásban részesült. 
A pályázat során igényelt költségvetés 827.000 Ft volt. Az Egyesület azzal a kéréssel 
fordult a Képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat 100.000 Ft anyagi támogatásban 
részesítse a teljes összegű elszámolás érdekében.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat megvitatni 
szíveskedjenek.  

 
 

II. A.) Határozati javaslat:  
 

…/2015.(… ...) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület által az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz 
eszközbeszerzésre és működési célra benyújtott pályázat többlet költségéhez a 
szükséges  

100.000 Ft összeget biztosítja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Városi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

II. B.) Határozati javaslat:  
 

…/2015.(… ...) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület által az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz 
eszközbeszerzésre és működési célra benyújtott pályázat többlet költségéhez  
 

…….….. Ft összeggel hozzájárul. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsege 
Fejlődéséért Alapítvány elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 



 
II. C.) Határozati javaslat:  

 
…/2015.(… ...) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kérelmét és úgy határoz, hogy a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
által az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz eszközbeszerzésre és működési 
célra benyújtott pályázat többlet költségét  
 

anyagilag nem áll módjában támogatni. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Városi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
Tiszacsege, 2015. október 7. 
 
 

Szilágyi Sándor 
 polgármester 



                          
 
 
 
   
 
 

 Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 Dr. Kertész Marianna jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. október 27-én tartandó ülésére 

Tárgy: Kormos Józsefné a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményegység-vezetőjének 
kérelme  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kormos Józsefné a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményegység-vezetője kérelemmel 
fordult Önkormányzatunkhoz. A kérelmében előadta, hogy a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 
Felnőttképzési Karán Gyakorlatvezető-mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás 
intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon 
szeretne részt venni. A képzés 4 féléves, félévente 5 nap konzultáció + vizsganapok, a képzés díja 
125 000 Ft/félév. A kérelmező a továbbiakban előadta, hogy ez a képzés pedagógiai szakvizsgát ad, 
amellyel a szociális szakvizsga kötelezettségét ki tudná váltani, ami a későbbiekben a szakmai 
előmeneteléhez szükséges. 

A képviselő társaimmal való előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy a képzésben való részvételét 
támogassuk, vagyis javasoljuk a munkáltatója számára a mellékelt adattartalommal a tanulmányi 
szerződés megkötését, valamint biztosítsuk az abban foglalt összegű képzési támogatást. 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2015. október 7. 

Tisztelettel: 

 Szilágyi Sándor 
 polgármester 
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E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Határozati javaslat: 

________/2015. (X. 27.) KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetőjének javasolja a határozat mellékletét képező adattartalommal Kormos Józsefné 
munkavállalóval a tanulmányi szerződés megkötését, valamint biztosítja a szerződés teljesítéséhez 
szükséges anyagi forrásokat.  

Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanulmányi szerződés 

 

amely létrejött egyrészről 

név: Bárdos Tiborné    

a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, 

mint munkáltatói jogkör gyakorló (a továbbiakban: Munkáltatói Jogkört Gyakorló) 

másrészről 

név: Kormos Józsefné 

születési év, hónap, nap: 1968.12.21. 

születési hely: Debrecen 

anyja neve: Kéri Erzsébet 

lakcíme: 4066 Tiszacsege, Árpád utca 25. 

mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló)  

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Városi Óvoda és Bölcsőde szakember 
szükségletének biztosítása érdekében, a 2–4. pontban részletezett módon támogatja a Munkáltatói 
Jogkört Gyakorló a Munkavállalónak a 2015/16. tanévben, a Debreceni Egyetem szervezésében 
induló „Gyakorlatvezető mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben 
szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő” szakirányú továbbképzési szak (4 félév) képzésén 
való részvételét. 

2. A Munkáltatói Jogkört Gyakorló a Munkavállalónak a tanulmányai befejezéséig az alábbi 
támogatásokat nyújtja: 

a)  Félévente 125.000 Ft. tandíj 50%-ának az intézmény költségvetése terhére történő megfizetését. 

b) A kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelő 
fizetett tanulmányi szabadság, illetve vizsgánként – a vizsga napját is beleszámítva – négy munkanap, 
a diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez tíz munkanap fizetett tanulmányi 
szabadság biztosítását. 

3. A megismételt félévekre – az egészségügyi okokból történő félévhalasztást kivéve – nem jár a 
munkáltatói támogatás. 

4. A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy tanulmányait befejezi és a mentor pedagógus 
szakképesítést megszerzi, azt követően a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményénél 
fennálló munkaviszonyát 2 évig lemondással nem szünteti meg, illetve a szakiránynak megfelelő 
megbízást elfogadja, a feladatkörbe tartozó feladatokat ellátja. 



5. A Munkavállaló vállalja, hogy megszerzett diplomáját az annak kézhezvételét követő tíz napon 
belül a Munkáltatói Jogkört Gyakorlónál bemutatja. Vállalja továbbá, hogy a hallgatói jogviszonyára 
vonatkozó valamennyi lényeges változást (félévismétlésre utasítás, elbocsátás az egyetemről, stb.) az 
annak megtörténtét követő tizedik napig bejelenti a Munkáltatónak. 

6.Amennyiben a Munkáltatói Jogkör Gyakorlója a támogatást nem biztosítja, vagy egyéb lényeges 
szerződésszegést követ el, a Munkavállaló mentesül a szerződésből adódó kötelezettségei alól. 

7. A Munkáltatói Jogkör Gyakorlója elállhat a tanulmányi szerződéstől és a nyújtott támogatást 
visszakövetelheti, ha a munkavállaló a tanulmányi szerződésben foglaltakat megszegi. 
Szerződésszegésnek minősül az is, ha a munkaviszony megszüntetésének indoka a munkavállaló 
munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása. A visszatérítési kötelezettség arányos, ha a munkavállaló 
a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét nem tölti le. 

Ezekben az esetekben a munkáltatói fizetési felszólítást követő 30 napon belül a Munkavállaló 
köteles a támogatást visszafizetni. 

8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az önkormányzat éves költségvetési rendelete nem 
biztosít fedezetet a pénzbeli támogatás megfizetéséhez, úgy a Munkáltatói Jogkört Gyakorló a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  

9.A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Munka Törvénykönyvének (2012. évi I. tv.) 
rendelkezései alkalmazandók. 

Jelen megállapodás egymással mindenben megegyező 3 példányban készült, melyet a szerződő felek 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek. 

Tiszacsege, 2015……………….. 

 P. H. 

……………………Munkavállaló          Munkáltatói Jogkört Gyakorló 



Különfélék...
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