
                          
 
 
 
   
 
 
 

M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2016. január 28-án 
(csütörtök) du. 1700 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre 
ezúton tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONT: 
 
1./ A helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ A települési támogatásról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, a 

lakásfenntartási települési támogatás összegének csökkentése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
3./ Vízi közmű 2015. évi bérleti díj megállapítása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Halottszállító gépjármű beszerzése 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
5./ Dr. Mándi Zsuzsa csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal való feladat-ellátási 

szerződés megkötésére való felhatalmazás 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
6./ Felhatalmazás szándéknyilatkozat megtételére Tiszacsege Városában református 

általános iskola alapítása tárgyában 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

7./ A Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
8./ Határozati javaslat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás keretében működtetett 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő és gyermekjóléti központ 2016. 
január 1. napjától történő működési létszámra 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
9./ Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása 

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

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
11./  Polgármesteri jelentés 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

12./ Különfélék 
 

Tiszacsege, 2016. január 22.     
Tisztelettel: 

 Szilágyi Sándor 
          polgármester 
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POLGÁRMESTERE 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2016. január 28-án tartandó testületi ülésére 
 
Tárgy: A helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2015. december 17.-ei ülésén utólagosan tűzte napirendre a helyi 
adókról szóló önkormányzati rendeletnek a háziorvos, védőnő, fogorvos vállalkozók 
vonatkozásában való iparűzési adómentesség, adókedvezmény miatti módosítását, tekintve, 
hogy az a tervezett napirendi pontok között az nem szerepelt.  
A fentiek értelmében 2016. január 1. napjától hatályossá vált a rendelet 9. § (3) bekezdése, 
amely iparűzési adó mentességet biztosított azon  háziorvos, védőnő vállalkozó számára, 
akiknek a  vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem 
haladja meg.  
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2016. január 1. napjától hatályos 39/C.§-a 
alapján azonban a települési önkormányzatok által nyújtott adómentesség, adókedvezmény 
csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban 
nyújtható.  
 
Erre figyelemmel a támogatást nyújtó önkormányzatok kötelesek az adóelőnyt biztosító 
rendelet-tervezetükbe az összeegyeztethetőségi jogalapként megjelölt csekély összegű (de 
minimális) támogatásra vonatkozó 1407/2013/EU bizottsági rendelet bizonyos szabályait 
megfelelő módon beilleszteni, majd így az európai unió jogának is megfeleltetett rendelet-
tervezetet a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda (európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter) részére elektronikusan megküldeni, aki a tervezetet európai 
uniós versenyjogi értelemben megvizsgálja. A fenti szabályokat már tartalmazó rendelet 
tervezet jóváhagyását követően a TVI kiadja állásfoglalását a megfelelőségről, így a 
tervezet képviselő-testület elé bocsáthatóvá válik. 
 
A fentiekre tekintettel szükséges az utólagosan beillesztett 9. § (3) bekezdés hatályon 
kívül helyezése, majd a rendelet átdolgozása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi 
rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.  
 
Tiszacsege, 2016. január 26.  
          Szilágyi Sándor  
             polgármester 
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TERVEZET 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2016. (... ...) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló  
28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról 

 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 6. § a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 23.) önkormányzati 9. § (3) 
bekezdése. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

Tiszacsege, 2016. január  

 
 
 
 Szilágyi Sándor      Dr. Kertész Marianna 
   polgármester         jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

..../2016. (... ...)önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló  

28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása 
nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása van. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak 
kedvezmény vagy mentesség biztosítására, 
de csak a TVI általi állásfoglalás kiadását 
követően. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Alkalmatlanság joghatás kiváltására.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2016. január 26.  
  

 
Dr. Kertész Marianna 

jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2016. január 29-én tartandó testületi ülésére 
 
 
Tárgy: A települési támogatásról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, 

a lakásfenntartási települési támogatás összegének csökkentése 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 18. napján 
kihirdetésre került 23/2015. (XII.18.) önkormányzati rendeletével a lakásfenntartási települési 
támogatás egy hónapra eső összegét – az egy főre jutó jövedelem összegétől függően – a 
korábbi, 3500 és 2500 forintról 1500 és 1000 forintra csökkentette.  
 
Tekintettel arra, hogy a támogatás egyéves időtartamra kerül megállapításra a lakásfenntartási 
települési támogatás összegének további csökkentésére van szükség, mellyel mintegy 
7.000.000 forint megtakarítása érhető el. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi 
rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.  
 
Tiszacsege, 2016. január 25.  
 
          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/ 

 
 

 
 

1 
 



 
TERVEZET 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2016. (… ...) önkormányzati rendelete  

a települési támogatásról szóló  
6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) a) pontjában és 132. § (4) bekezdés g) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§  A települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(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, úgy 1000 Ft. 
b) amennyiben az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének százhuszonöt százalékát, de nem haladja meg a 
kétszázötven százalékát, úgy 500 Ft.” 

 
2.§  Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.  
 
Tiszacsege, 2016. január 29.  
 
 
 

Szilágyi Sándor       dr. Kertész Marianna 
  polgármester        jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

..../2016. (... ...)önkormányzati rendelete 
a települési támogatásról szóló 6/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása 
van. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának van költségvetési 
hatása 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet 
befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1993. évi III. törvény változásával új támogatási 
forma kerül bevezetésre, melyet a törvény a 
képviselő-testület hatáskörébe utal, hogy 
tartalmát szabadon dolgozhatja ki.  

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Megnövekedett költségvetési ráfordítás.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása többletforrást 
igényel.  

Kelt: 2016. január 26.  
  

 
Dr. Kertész Marianna 

jegyző 
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… napirend 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2016. január 28-án tartandó testületi ülésére 

 
 

Tárgy: Vízi közmű 2015. évi bérleti díj megállapítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. december 22-én bérleti-üzemeltetési szerződést 
kötött a közműves ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás végzésére a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel. A szerződések II/2.2 pontja részletezi a 
rendszerfüggő és rendszer független elemek bérleti díját. 
Ennek értelmében a szerződés tárgyát képező vízi közmű elemek éves bérleti díja – a 
szolgáltatási díjba beépíthető amortizáció mértékétől függően – a vízi közművek tárgyévre 
eső amortizációjának összegével egyezik meg. 
Tiszacsege Város Önkormányzata által 2015. évre elszámolt értékcsökkenés (amortizáció) 
összege az ivóvízellátás vízi közművek tekintetében 1.227.000 Ft, a szennyvízelvezetés és 
tisztítás vízi közművek esetében pedig 15.017.000 Ft. 
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatósága által 
megküldött a 2015. évi bérleti díjakra vonatkozó tájékoztató levélben – melyet az 
előterjesztéshez mellékelek – a megállapított bérleti díj összege: 

• ivóvíz szolgáltatás viziközmű eszközei esetében : 1.000.000 Ft 
• szennyvíz szolgáltatás viziközmű eszközei esetében: 6.000.000 Ft. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy a 2014. évre a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt részére kiszámlázott ivóvíz szolgáltatás bérleti díja: 1.431.367 
Ft, a szennyvíz szolgáltatás bérleti díja: 17.331.830- Ft volt, melyből még 8.228.243- Ft 
tartozást tartunk nyilván. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatban 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Tiszacsege, 2016. január 25. 
 
        Szilágyi Sándor 
         polgármester 
 
 
         Készítette: Langó Józsefné 
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A) 
….. /2016. (…) KT. számú határozat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt részére üzemeltetésre átadott viziközművek használatáért fizetendő 
bérleti díj összege 2015. évre vonatkozóan: 

• ivóvíz szolgáltatás viziközmű eszközei esetében : 1.000.000 Ft 
• szennyvíz szolgáltatás viziközmű eszközei esetében: 6.000.000 Ft. 

 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
 
B) 
….. /2016. (…) KT. számú határozat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt részére üzemeltetésre átadott viziközművek használatáért fizetendő 
bérleti díj 2015. évre vonatkozó megállapításához, további adatokat kér a TRV Zrt-től. 
 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 



                          
 
 
 
   
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2016. január 29-én tartandó testületi ülésére 
 
 
Tárgy: Halottszállító gépjármű beszerzése 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk már régóta tervezi a Kommunális Szolgáltató Szervezethez egy 
halottszállító gépjármű beszerzését.  
 
A beszerzendő gépjármű típusa Ford Transit Custom Trend SWB 2.2, melynek beszerzési 
értéke: 6.050.280 Ft.  
 
A gépjárművet a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vásárolja meg, mivel a 
beszerzés a tevékenységi körébe tartozó feladathoz kapcsolódik, és emiatt általános forgalmi 
adó tekintetében visszaigénylési joga keletkezik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Tiszacsege, 2016. január 25.  
 
          Szilágyi Sándor  
             polgármester 
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…../2016.(… …) KT. számú HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet részére halottszállító gépjárművet vásárol, melynek típusa 
Ford Transit Custom Trend SWB 2.2, beszerzési értéke: 6.050.280 Ft.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás-vételi szerződés 
megkötésére és aláírására.   
 
Határidő: 2016. február 15.  
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  

2016. január 28-án tartandó testületi ülésére 
 
 
Tárgy: Dr. Mándi Zsuzsa csecsemő és gyermekgyógyász szakorvossal való feladat-ellátási 

szerződés megkötésére való felhatalmazás 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Annak a szándéknak megfelelően, ahogyan azt a Tisztelt Képviselő - Testület 120/2015. 
(X.27.) KT. számú határozatában kinyilatkozta, Dr. Jóna Angelika Gizella felmondása okán 
Mándi Zsuzsa Doktornővel (2016. január 1. napjától 2016. február 29. napjáig tartó 
időtartamra) a házi gyermekorvosi körzetben helyettes orvosi feladatok ellátására megbízási 
szerződés megkötésére került sor.  
 
Mivel a praxisjog a 6 hónapos felmondási idő letelte után visszaszállt az Önkormányzatra, 
jelenleg az Önkormányzat gyakorolja a praxisjogot, azonban azt 2016. március 1. napjával a 
Doktornőre átruházni szándékozzuk. A praxisjog megszerzését a véleményeztetési szakaszban 
a Népegészségügyi Intézet támogatta, ezért Mándi Zsuzsával már előszerződés megkötésére 
került sor.   
 
Így Doktornő jelenleg már a praxisengedély birtokában van, azonban működési engedélyének 
megszerzéséhez a feladat-ellátási szerződés megkötése is szükséges, amely a 2016. január 18. 
napján megkötött előszerződéssel megegyező tartalommal bír.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Tiszacsege, 2016. január 25.  
 
          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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…../2016.(… …) KT. számú 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Mándi Zsuzsa csecsemő és 
gyermekgyógyász szakorvossal 2016. március 1. napjától határozatlan időre szóló feladat-
ellátási szerződést köt a Tiszacsege házi gyermekorvosi körzetben orvosi feladatok ellátására.  
 
A Képviselő-testület a feladat-ellátási szerződést az előszerződés tartalmával teljes mértékben 
megegyező, alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

„EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 
továbbiakban: Önkormányzat - (4066.Tiszacsege, Kossuth u. 5.), képviseletében eljár  
Szilágyi Sándor polgármester,  
másrészről a MÁNDI MEDIC Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MÁNDI 
MEDIC KFT.), székhelye: 4031 Debrecen, Dorottya u. 27., fsz. 5, cégjegyzék száma: 09-09-
024525 adószáma: 24306180-1-09, statisztikai számjele: 24306180-8621-113-09, 
képviseletében eljár: Dr. Mándi Zsuzsa mint házi gyermekorvosi tevékenységet nyújtó 
egészségügyi szolgáltató között alulírott napon és helyen, az alábbiak feltételekkel: 
 

1.) A felek e szerződést  
a.) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
b.) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, 
c.) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 
d.) az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rend., 
e.) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000.(II.25.) EüM. rend. és  
f.) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rend. 
rendelkezései alapján, háziorvosi feladatok ellátása érdekében kötik meg. 

 
2.) Az Önkormányzat megbízza a MÁNDI MEDIC KFT.-t az Önkormányzat kötelező 

feladatát képező házi gyermekorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő 
ellátására, azzal a feltétellel, hogy a személyes ellátásra kötelezett házi gyermekorvos 
Dr. Mándi Zsuzsa (született: Debrecen, 1982. január 24., lakik: 4031 Debrecen, 
Dorottya u. 27. fsz.: 5.,  működési nyilvántartási száma: 68779 ). 

 
3.)  A MÁNDI MEDIC KFT. vállalja, hogy a házi gyermekorvosi feladatokat 

folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt 
szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja a 2.) pontban 
meghatározott házi gyermekorvosi körzetben. 

 
4.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a MÁNDI MEDIC KFT. finanszírozási 

szerződést kössön az Egészségbiztosítási Pénztárral a tiszacsegei házi gyermekorvosi 
körzet lakosságának ellátására. 
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5.) A MÁNDI MEDIC KFT. a házi gyermekorvosi egészségügyi szolgáltatást kizárólag 
az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában, az 
abban meghatározottak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja. 

 
6.) Az Önkormányzat minden olyan információt köteles megadni a MÁNDI MEDIC 

KFT-nek és Dr. Mándi Zsuzsának, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges. 

 
7.) Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik.  

 
8.) Felek megállapodnak, hogy a rendelési idő 

a) hétfő, szerda, péntek:    8.00-12.00 
b) kedd:    12.00-15.00 
c.)   csütörtök:   13.00-16.00 
 
Tanácsadási idő:   kedd 9.00 -11.00 

 
A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 

 
9.) A MÁNDI MEDIC KFT. vállalja, hogy Dr. Mándi Zsuzsa házi gyermekorvos 

személyes közreműködése által 
a) személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot 

megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából ( 
4/2000.(II.25.) EüM. rend 2. § (1) bekezdés ); 

b) munkanapon  8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét -  
az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt 
szükségessé váló helyettesítés eseteit (43/1999.(III.3.) Korm. rend. 7. § (2) 
bekezdés b) pont); 

c) a folyamatos ellátás keretében  munkanapokon naponta legkevesebb 4 órát 
rendel; 

d) ellátja az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint 
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat (4/2000.(II.25.) 
EüM. rend 3. § (1) bekezdés ); 

e) ellátja továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz 
vezethet.(4/2000.(II.25.) EüM. Rend 3. § (3) bekezdés); 

f) A házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik továbbá: 
- a terhes-gondozásban való közreműködés, 
- a közegegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a 4/2000. (II.25.) 

EüM. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, 
- az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való 

részvétel, 
- külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok elvégzése, 
- az ügyeleti szolgálatban való részvétel, 
- külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése, 
- külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok, 
- külön jogszabályban foglaltak szerint halottvizsgálat ellátása 

(4/2000.(II.25.) EüM. rend. 4.§ (2) bek., 
- a csecsemők és gyermekek gyógyító megelőző alapellátása, beleértve a 

tanácsadást is, 
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- az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség 
szerinti preventív látogatása, 

- a gyermekintézményekben történő felvétel előtti orvosi vizsgálat, 
- gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele. 

g./ A házi gyermekorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-
járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségnek megóvása 
érdekében szükséges.  
A házi gyermekorvos külön jogszabályban foglaltak szerint végez: 

- védőoltással és azzal kapcsolatos tennivalókat, 
- fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel 

kapcsolatos tevékenységet, 
- kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat, 
- ételmérgezések esetén szükséges teendőket. 
A házi gyermekorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és 
egészségügyi hiányosságokról és az által megtett intézkedésekről értesíti a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervét (4/2000.(II.25.) EüM. rend. 5.§ (1)-(3). 
 

10.) Dr. Mándi Zsuzsa feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja 
el. (4/2000.(II.25.) EüM. rend 4. § (7) bekezdés) 
 

11.) A MÁNDI MEDIC KFT. saját költségére gondoskodik a tevékenységhez szükséges, 
jogszabályban előírt képesítésű szakdolgozók alkalmazásáról és finanszírozásáról.  
 

12.) Dr. Mándi Zsuzsa a tevékenységét ápoló igénybevételével köteles végezi.  Az  
ápolónak munkanaponként 8 órában a biztosítottak rendelkezésére kell állni. 
 

HELYETTESÍTÉS, ÜGYELETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

13.) Dr. Mándi Zsuzsa helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi 
gyermekorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítéséről 
- beleértve annak pénzügyi feltételeit is – a MÁNDI MEDIC KFT. köteles 
gondoskodni. 

 
14.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a helyettesítő orvos indokolt esetben a 

helyettesítést abban a rendelőben lássa el, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az 
indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére az a megyei 
kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézete dönt.  
 

15.) Dr. Mándi Zsuzsa köteles részt venni a házi gyermekorvosi ügyeletben, a mindenkor 
hatályos, házi gyermekorvosi ellátásra vonatkozó jogszabályok szerint, külön díjazás 
ellenében. 
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ELLENŐRZÉS 
 

16.) Az Önkormányzat szükség szerint ellenőrzi e szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítését. 
 

17.) Az ellenőrzés során az Önkormányzat - külön törvényi felhatalmazás hiányában - 
nem tekintheti meg az egyes betegekre vonatkozó egészségügyi dokumentációt, 
továbbá az egyéb, személyes adatot vagy orvosi titkot tartalmazó iratokat 
(adathordozókat). 

 
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON HASZNÁLATA, AZ 

ÖNKORMÁNYZATNAK A PRAXIS FENNTARTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ 
HOZZÁJÁRULÁSA 

 
18.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az e szerződésben meghatározott házi 

gyermekorvosi szolgáltatás teljesítéséhez térítésmentesen a MÁNDI MEDIC KFT.  
használatába adja az önkormányzati tulajdonban lévő Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatti 
házi gyermekorvosi rendelőt és annak felszerelési tárgyait.  A használatba adott 
vagyontárgyak jegyzéke e rendelet függelékét képezi. 

 
19.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződésben karbantartás és felújítás 

alatt a számvitelről szóló törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni. 
 

20.) A MÁNDI MEDIC KFT. felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetéstől eltérő 
használat következménye. 
 

21.) A MÁNDI MEDIC KFT. vállalja, hogy maga gondoskodik a használatába adott 
rendelő karbantartásáról.  
 

22.) Az Önkormányzat feladata a használatba adott rendelő felújítása, valamint a közös 
használatú helyiségek (váró és mellékhelyiségek) karbantartása és felújítása. 
 

23.) MÁNDI MEDIC KFT. vállalja, hogy a szakmai minimumfeltételek közé tartozó 
tárgyi eszközök beszerzéséről, karbantartásáról és felújításáról 50.000 Ft-os egyedi 
értékhatárig maga gondoskodik.  
 

24.) Az önkormányzat az 50.000.-Ft feletti értékű szakmai minimumfeltételek közé tartozó 
tárgyi eszközök beszerzését, karbantartását és felújítását a mindenkori éves 
költségvetési keret erejéig vállalja.  

 
25.) A MÁNDI MEDIC KFT. vállalja, hogy a rendelő és a közös használatú helyiségek 

rezsiköltségeit az Önkormányzat által havonta kiállított számla alapján az alábbiak 
szerint viseli: 

a) a fűtés, a villanyáram és a vízfogyasztás költségeinek a használt alapterületre 
jutó arányos részét, és 

b) az önállóan használt telefonvonal teljes költségét. 
 

26.) A működési költségek közül az Önkormányzatot a rendelő takarításával kapcsolatos 
személyi kiadások terhelik. 
 
 

5 
 



 
 

27.) E szerződés megszűnése esetén a MÁNDI MEDIC KFT. 7 napon belül köteles a 
rendelőt és a tárgyi eszközöket -  legalább az eredeti állapotnak megfelelően – leltár 
alapján visszaadni az Önkormányzatnak. 

 
 

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

28.) A felek e szerződés módosítását írásban kezdeményezhetik. A kérelem kézhezvételét 
követő 15 napon belül a felek egyeztetni kötelesek a módosításról. 
 

29.) Az Önkormányzat köteles a szerződés módosítását indítványozni, amennyiben 
jogszabályváltozás miatt a szerződésben foglaltak nem tarthatók fenn. 
 

30.)  Önkormányzat a szerződést – indokolással – felmondhatja, ha 
a) a MÁNDI MEDIC KFT. a szerződésben vállalt kötelezettségeit 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi 
a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

b) Dr. Mándi Zsuzsa önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti. 

 (2000. évi II. tv. 2/B.§ (3) bekezdés) 
31.) A felmondási idő 6 hónapnál nem lehet rövidebb. (2000. évi II. tv. 2/B.§ (4) bekezdés) 

 
32.) A felmondási idő alatt a VITALMED 2003 Bt. köteles a szerződésben vállalt 

háziorvosi ellátást folyamatosan biztosítani. 
 
 

KÁRTALANÍTÁS 
 

33.) A körzetmódosítás miatt bekövetkező, a MÁNDI MEDIC KFT-t ért kár esetén az 
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni a MÁNDI MEDIC KFT. által a finanszírozása keretében 
kapott egy éves összeget. 

 
 

ZÁRÓ MEGÁLLAPODÁSOK 
 

34.) E szerződésben vállalt jogokat és kötelezettségeket a MÁNDI MEDIC KFT. nem 
ruházhatja tovább. 
 

35.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 
36.) E szerződés csak Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének előzetes 

jóváhagyásával módosítható és mondható fel. 
 

37.) A szerződésben foglaltak végrehajtása, az Önkormányzat mint szerződő fél részéről 
Tiszacsege Város polgármesterének a feladata. 
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38.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződésnek az önkormányzati vagyon 
használatára és az önkormányzatnak a praxis fenntartásához történő hozzájárulására 
vonatkozó részét e szerződés aláírását követő  90 napon belül felülvizsgálják. 

 
E szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Tiszacsege, 2016. január …. 
 
 
 

             Dr. Mándi Zsuzsa 
MÁNDI MEDIC KFT. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

Önkormányzat 
 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a feladat-ellátási szerződés 
megkötésére.  
 
Határidő: 2016. január 29.  
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  

2016. január 28-án tartandó testületi ülésére 
 
 
Tárgy: Felhatalmazás szándéknyilatkozat megtételére Tiszacsege Városában református 

általános iskola alapítása tárgyában  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Református Egyházkerületet 2015 tavaszán 
azzal a céllal kerestük meg, hogy Tiszacsegén egyházi általános iskola alapításáról 
tárgyaljunk. Önök valamennyi egyeztetés alkalmával biztosítottak engem támogatásukról 
és szóban felhatalmaztak, hogy a szükséges tárgyalásokat megkezdjem, folytassam.  
 
Mint az Önök előtt is ismeretes, a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola épülete jelenleg 
is Önkormányzati tulajdonban van: az iskola működtetője, üzemeltetője az Önkormányzat, 
azonban fenntartója 2013. január 1. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 
Önkormányzatunk 2015 évben az iskola működtetéséhez megközelítőleg 22.000.000 Ft-ot tett 
hozzá, azonban még így sem látjuk biztosítottnak a gyermekek megfelelő fejlődését és 
jövőjét, annak ellenére, hogy a pedagógusok kiemelkedő, kiváló szintű szakmai munkát 
végeznek. Mindez aggodalommal tölt el bennünket és azt mutatja számunkra, hogy a jelenlegi 
működési struktúra újragondolása (lásd: fenntartó) vált szükségessé.  
 
A 2015 tavaszán megkezdett tárgyalások fordulóponthoz érkeztek, a jövőbeli 
együttműködés alapkövét, egy szándéknyilatkozatot vált szükségessé megtenni, mely 
tulajdonképpen a Képviselő-testület korábban kifejezett szándékegységének 
dokumentált változata.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Tiszacsege, 2016. január 26.  
 
          Szilágyi Sándor  
             polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
…../2016.(… …) KT. számú határozat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi egyértelmű és támogató 
szándékát arra vonatkozóan, hogy Tiszacsegén református általános iskola jöhessen létre.  
 
Ennek érdekében tovább folytatja a szükséges tárgyalásokat a Magyarországi Református 
Egyház Tiszántúli Református Egyházkerületével. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a tárgyalások 
folytatására és a fenti szándékot hűen tükröző szándéknyilatkozat megtételére.  
 
Határidő: 2016. február 1.  
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 
2016. január 28-án tartandó testületi ülésére 

 
 
Tárgy: A Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a 

„helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat 

önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi 

önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény szerinti megállapodásban rendezik.” 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának (1) bekezdése szerint „a 

helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja 
az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról”. 

A 80. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel ugyanakkor az (1) bekezdésben rögzített 
kötelezettségek teljesítése érdekében megkötött, a feltételek biztosítására és a feladatok 

ellátására irányuló „megállapodást […] általános […] választás esetén az alakuló ülést követő 

harminc napon belül felül kell vizsgálni.” 

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/ 

 
 

 
 



Az érvényben lévő megállapodás lényegi módosítását nem javasoljuk, viszont bizonyos 

adatokat aktualizálni volt szükséges. Ezek a változtatások a határozati javaslat mellékletében 

nyomon követhetők. 

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést 

megvitatni, a határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2016. január 26.  
 
 

          Szilágyi Sándor 
  polgármester 
 
 
 



H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város Önkormányzata és a 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött – a 99/2012. (V. 30.) KT. számú 

határozattal jóváhagyott, a 12/2013.(I.30.) KT. számú határozattal, a 3/2014. (I. 29.) KT. 

számú határozattal, valamint a 222/2014.(XI. 27.) KT. számú határozattal felülvizsgált – 

megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdésében rögzítettekre tekintettel felülvizsgálta, és azt a melléklet szerinti tartalommal 

hagyja jóvá. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselő-

testület nevében aláírja. 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M E G Á L L A P O D Á S 
 

amely létrejött egyrészről  Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
másrészről Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint helyi nemzetiségi önkormányzata 
 
között az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény (a továbbiakban:Áht.) 27. 
§ (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § 
alapján. 
Megállapodó felek előzetesen rögzítik és nyugtázzák, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdése értelmében: 
„27. § (2) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat 
önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi 
önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény szerinti megállapodásban rendezik.” 
 
1. A megállapodás szabályai az alábbi jogszabályi keretek között alakíthatók ki: 

- Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény), 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.), 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Áhsz.), 
-  valamint az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 

kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet. 
 

2. Jelen megállapodás hatálya kiterjed 
- a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 

megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokra, 

- a Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőkre és 
együttműködési kötelezettségekre, a felelősök konkrét kijelölésével,  

- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi 
Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, a szakmai 
teljesítésigazolási feladatokra, továbbá a felelősök konkrét kijelölésére, 

- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott szabályaira, különösen az összeférhetetlenségi, 
nyilvántartási kötelezettségekre, 

- a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási 
és dokumentációs részletszabályaira, valamint az ezeket végző személyek 
kijelölésének rendjére, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos 
előírásokra, feltételekre. 



 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése és megalkotás, valamint 

a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése: 
 
3.1 Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a 
tárgyévet megelőző év október 15. napjáig – mindazokat a rendelkezésre álló 
dokumentumokat, adatokat és információkat, amelyek alapján a Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig 
írásban dönt a Nemzetiségi Önkormányzat jövő évi költségvetése tervezésének főbb 
pontjairól, az ellátni tervezett feladatokról, a feladat ellátás módjáról, valamint a 
feladat ellátás időtartamáról. 

3.2 A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi költségvetési koncepciójának, és 
költségvetésének, a képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a Polgármesteri 
Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata. 

3.3 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője a 
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a tárgyév január 15. napjáig – 
mindazokat a rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat és információkat, 
amelyek a tárgyévi költségvetés elkészítéséhez, döntések meghozatalához 
szükségesek. 

3.4 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyév január 31. napjáig 
részletesen megvizsgálja és elfogadja a nemzetiségi önkormányzat tárgyévi 
költségvetését, határozatban dönt a tárgyévi költségvetési törvény szerint a 
rendelkezésre bocsátott forrásokról, és az általa tervezett feladatok forrásigényéről. 

3.5 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a tárgyévi költségvetéséről 
hozott határozata egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetésének 
minősül. 

3.6 A költségvetésnek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé 
történő továbbításáról, felterjesztéséről a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi elemi 
költségvetése tervezetének elkészítése és címzettek részére történő megküldése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének 
feladata. 

3.7 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését érintő előirányzat módosítására, - 
amennyiben az előirányzat tervezett módosítása nem ütközik az Áht., az Ávr., az Áhsz., 
rendelkezéseibe – kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyévi 
költségvetését érintő külön döntésével (határozatával) kerülhet sor. 

3.8 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája 
gondoskodik az előirányzat módosítások szabályszerűségének felülvizsgálatáról, 
nyilvántartásba történő felvezetéséről. 



 
4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak felhasználása 

 
4.1 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Nemzetiségi 

Önkormányzat összes, a tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – önállóan dönt 
és maga gondoskodik a számára jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználásáról. 

4.2 A Nemzetiségi Önkormányzat - figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat összes, a 
tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – gondoskodik a számára jóváhagyott 
dologi (működési) kiadási előirányzatok felhasználásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat 
kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha a Nemzetiségi Önkormányzat nem képes, 
illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi dologi (működési) kiadásokat. 

4.3 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája ellátja az 
alábbi feladatokat: 
- költségvetés tervezése, 
- pénzkezelés, 
- ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok, 
- számviteli feladatok, 
- analitikus nyilvántartás, szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó analitikus 

nyilvántartás, 
- információáramlás és információszolgáltatás, 
- beszámolás, 
- vagyonkezelés, 
- könyvvizsgálat, belső ellenőrzés. 

 
5. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi 

Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatok 

 
5.1  Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20. § (1) bekezdése 

alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési 
kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, 
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásról 
szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2. § (1) bek. o) pont] 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. [Ávr. 52. § (7) bek.] 

a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos 
Géza a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

b) távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Vadász Zsolt 
Flórián a nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat. 

5.2 Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 
lehet. [Áht. 37. § (1) bek.]. 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 
pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal 
állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. [Ávr. 55. § (2) bek. g) pont] 



Pénzügyi ellenjegyzési feladatokat Langó Józsefné a Polgármesteri Hivatal 
Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője látja el. 

 
5.3 A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie 

arról, hogy  
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a 

megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

 
5.4 Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében előírtaknak, a 

pénzügy ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. [Ávr. 54. 
§ (3) bek.] 

5.5 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. [Ávr. 55. § (1) bek.] 

5.6 A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a 
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú 
iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 
[Ávr. 55. § (3) bek.] 

5.7 A kötelezettségvállalás utalványozására a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori 
költségvetésében szereplő előirányzatok erejéig 
a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos Géza 

a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
b)  távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Vadász Zsolt 

Flórián a nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
5.8 A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek 

utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59. § (4) bekezdésére figyelemmel 
szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a belső szabályzatában előírta a teljesítés 
igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

 
5.9 Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni 
a) az „utalvány” szót, 
b) a költségvetési évet, 
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, 
f)  a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,  
h) a megállapodás 5.11 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59. § (3) bek.] 

Az utalvány lap biztosítása a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek az előállítása a 
CORSO programban történik. 

5.10 Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 



Áhsz. és az Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 
[Ávr. 58. § (1) bek.] 

5.11 Ha az érvényesítő az 5.9 pontban megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését 
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, 
ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. [Ávr. 58. § (2) bek.] 

Az érvényesítés az 5.8 pontban megjelölt okmány utalványozása előtt történik.  

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 

5.12 A Nemzetiségi Önkormányzat érvényesítéssel összefüggő feladatait a Polgármesteri 
Hivatal útján látja el. Érvényesítést a jegyző által, ezen feladattal megbízott pénzügyi-
számviteli szakképesítésű dolgozója végzi. Az érvényesítési feladat ellátására kijelölt 
köztisztviselő Lévainé Borsos Mónika. 

5.13 Teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában 
foglaló kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.[Ávr. 57. § (1) 
bek.]  

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.[Ávr. 57. § (3) bek.] 

A teljesítés igazolására jogosult személyeket - az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a 
kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - a 
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. [Ávr. 57. § (4) bek.] 

5.14 A teljesítés igazolás ellátására kijelölt köztisztviselő Remenyik Sándorné, a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda dolgozója. 

5.15 A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel. [60. § (1) bek.] 

5.16 Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a 
Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.[60. § (2) 
bek.] 

5.17 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája a 
Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében naprakész nyilvántartást vezet a 
kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, 
utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

  



6. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, a pénzkezeléssel 
kapcsolatok feladatok ellátása, a felelősök konkrét kijelölése 

 
6.1 A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját saját választása alapján egy 

belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti. [Áht. 84. § (1) bek.] 

6.2 A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A 
szükséges dokumentumok elkészítése és címzettek részére történő megküldése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének 
feladata. 

6.2 A számlavezető által a Nemzetiségi Önkormányzat részére megküldött pénzforgalmi 
számla kivonatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – átadó füzetben történő 
rögzítést követően – köteles a Polgármesteri Hivatal érvényesítési feladattal megbízott 
dolgozója részére átadni. 

6.3 A Nemzetiségi Önkormányzat önálló házipénztárral rendelkezik, melynek vezetése a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában történik elkülönített módon. Az elkülönített 
házipénztár pénzszükséglete a fizetési számláról felvett készpénz útján biztosítható. 

6.4 A bankszámláról készpénz felvételére a Polgármesteri Hivatal pénztárosa jogosult, 
ennek keretében 

– felméri a pénzszükségletet, 
– az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételhez szükséges 

készpénzfelvételi utalványt, 
– gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány – arra jogosultak által történő –

aláíratásáról. 
A készpénzfelvételi utalvány őrzéséről és nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal 
pénztárosa gondoskodik. 

 
6.5 Elszámolásra igényelt pénzeszköz (vásárlási előleg) felvételekor a Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke igényét írásban a felhasználás előtt 3 nappal korábban jelzi - a 
pénzkezelési szabályzatban előírt nyomtatványt, valamint az anyag- áru igény 
nyomtatványt kitöltve - a Polgármesteri Hivatal felé. A Polgármesteri Hivatal 
érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselője jogosult a készpénz felvételi igény 
átvételére. 
A felvett összeggel 10 napon belül az előleget felvett személy köteles elszámolni. A 
felvett előleg elszámolása rovatelszámolási íven történik. A rovatelszámolási ívet 2 
példányban kell kitölteni és csatolni kell hozzá az elszámolni kívánt számlákat. A 
pénzügyi irodánál az érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselő jogosult az 
elszámolás átvételére, mely során ellenőrzi a számlákat és az átvétel tényét rögzítik a 
rovatelszámolási íven. 



 
7. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 

igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök 
konkrét kijelölése 

 
7.1  A kincstár által vezetett nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban történő 

adatmódosításról a Nemzetiségi Önkormányzata elnöke a Polgármesteri Hivatal útján 
gondoskodik. Adatmódosításra irányuló kérelmet az adatokban történt változást 
követően kell benyújtani a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságára. 

 Az adatmódosítási kérelem és a csatolandó dokumentumok előkészítése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének 
feladata. 

7.2 A Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik. Az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 23. § (1) és (2) bekezdése alapján az Nemzetiségi Önkormányzat 
adókötelezettségét érintő változás bejelentéséről a Nemzetiségi Önkormányzata 
elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 

 A változás bejelentés előkészítése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata. 

 
8.  Számviteli feladatok elvégzése, főkönyvi könyvelés 
8.1 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, számvitelének végreható szerve a 

Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Irodája a költségvetési szervek gazdálkodásra vonatkozó központi 
jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni, a Nemzetiségi Önkormányzat 
előirányzat felhasználása és könyvvezetési kötelezettség ellátása során. 

8.2 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési és pénzügyi kettős könyvelése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodájának a 
feladata, mely feladat a CORSO integrált költségvetési rendszer alkalmazásával 
történik. 

8.3 A Nemzetiségi Önkormányzat az átutaláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatait a 
Polgármesteri Hivatal részére – átadó füzetben történő rögzítést követően – a 
szükséges mellékletekkel haladéktalanul megküldi. A készpénzes számláit az ellátmány 
elszámolásakor köteles megküldeni. 

8.4 A főkönyvi adatszolgáltatást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Irodája biztosítja: 

- jogszabályi előírások szerint külső szerveknek,  
- igény szerint a felügyeleti szerv felé, 
- folyamatosan, a nemzetiségi önkormányzat felé. 

 
9. A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolási kötelezettségének teljesítése, a 

beszámoló jóváhagyása: 
9.1 A Polgármesteri Hivatal teljeskörűen, határidőre elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzatra vonatkozó beszámolót, valamennyi a külön pénzügyi jogszabályokban 
meghatározott mellékleteivel együtt. 

9.2 A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi beszámolójának teljeskörűségéért és tartalma 
helyességéért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési 
Iroda vezetőjének a felelős. 



9.3 Az elemi költségvetési beszámoló készítését a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, 
Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi, az előirányzatok felhasználására és 
gazdálkodására vonatkozó elemi költségvetési beszámolási kötelezettségének a 
számvitelről szóló 2000. C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 
(I.11.) Korm. rendeletben foglalt módon és határidőre eleget tesz.  

9.4 A negyedéves mérlegjelentés, negyedéves pénzforgalmi jelentés és az elemi 
költségvetési beszámoló elkészítését a főkönyvi könyvelés adatai alapján a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi és 
elektronikus úton továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 
részére. 

 
10. Belső ellenőrzés 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése a települési 
önkormányzat gazdálkodását ellenőrző Balmazújváros Kistérségi Többcélú Társulás 
által megbízott belső ellenőrök által történik.  

 
11. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének feltételei 
 
11.1 2013. január 1-től a Njtv. 80. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Önkormányzat a 

Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és 
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 
feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati működés feltételei 
és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 
11.1.1 A Helyi Önkormányzat a Tiszacsege, Petőfi u. 3 szám alatti ingatlant a 

Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja havonta igény szerint, de 
legalább tizenhat órában  azzal a feltétellel, hogy a választások alkalmával a 
helyi választási iroda vezetője - kizárólag a szükséges mértékben - 
korlátozhatja az ingatlan használatát. E korlátozás idejére másik ingatlant kell 
biztosítani a Nemzetiségi Önkormányzat számára a zavartalan működéshez. 

11.1.2  A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi feltételeket a 
Helyi Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja a Polgármesteri Hivatal 
útján: 
- A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (testületi, tisztségviselői, 

képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek 
biztosítása  

- a képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagainak előkészítése 
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása), a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek 
előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok, a jegyzőkönyvek 
vezetése és elkészítése, valamint megküldése a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal részére a Polgármesteri Hivatal – jegyző által kijelölt – 
ügyintézőjének Zsólyominé Gyenes Anikónak a feladata.  



- Az ügyiratkezelési feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal – jegyző 
által kijelölt — ügyintézőjének Tóth Andreának a feladata. 

- Egyéb adminisztrációs és pályázatírási munka elvégzésére esetileg jelöli 
ki az ügyintézőt a jegyző.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges technikai 
feltételek (számítógép, internet hozzáférés, fénymásoló, fax), 
amennyiben azok nem állnak rendelkezésre a Petőfi u. 3 szám alatti 
ingatlanban, úgy a Polgármesteri Hivatalban Titkársági Iroda 18. számú 
szobájában található eszközök ingyenes használatával biztosítottak. 

11.1.3 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok 
ellátása a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda 
feladata. 

11.1.4    A Helyi Önkormányzat viseli a fentiekben meghatározott feladatellátáshoz 
kapcsolódó költségeket, a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata 
költségeinek kivételével. 

 
12. A Njtv. 80.§ (4) bekezdése alapján a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési 

előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és 
képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, 
amennyiben törvénysértést észlel. 

 
13. Záró rendelkezések 
 

Jelen megállapodás 2016. január …..-én lép hatályba. 
 
Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
........................................ határozatával, valamint Tiszacsege Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete ............................ TRNÖ számú határozatával jóváhagyta. 
 
Tiszacsege, 2016. ..................... 
 
 
 .................................................................   ..........................................................  
 Szilágyi Sándor  Lakatos Géza 
 Tiszacsege Város Önkormányzatának  Tiszacsege Roma Nemzetiségi 
 polgármestere  Önkormányzata elnöke 
 
 



Határozati javaslat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás keretében működtetett családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő és gyermekjóléti központ 2016. január 1. napjától történő működési 
létszámra
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POLGÁRMESTERI JELENTÉS 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2016. január 28-án tartandó ülésére 

 
 
A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról. 
 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy  

- 2015. november 20-án Hajdúböszörményben a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális 
Régió meghívására a Szövetség közgyűlésén vettem részt, ahol fő napirendi pontként 
az Elnökség beszámolója; az Alapszabály módosítása; új tagok felvétele; valamint a 
Szövetség előtt álló feladatok került megtárgyalásra.   
 

- 2015. november 20-án Nyíradonyban a „Med-Hotel létesítése Nyíradony-
Tamásipusztán” című projektzáró rendezvényén vettem részt.  

 
- 2015. december 03-án dr. Kertész Marianna jegyző Asszonnyal Debrecenben a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal szervezésében megrendezett jegyzői értekezleten 
vettünk részt. A szakmai nap keretében az önkormányzati működés időszerű 
kérdéseiről; a Kúria helyi önkormányzatokat érintő 2015 év II. félévi döntéseiről; az 
adózás rendjéről, valamint az illetékekről szól törvények önkormányzati 
adóigazgatással közvetlenül összefüggő főbb változásokról, egyéb helyi adó 
változásokról; valamint a Törvényességi Felügyeleti Főosztály 2015. évi munkájának 
összegző értékeléséről esett szó.  
 

- 2015. december 9-én a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 
Tiszacsegén szervezte meg a vidék- és gazdaságfejlesztési fórumot, melynek 
keretében a 2014-2020-as programozási időszak pályázati felhívásait és lehetőségeit 
ismertették a helyi vállalkozásokkal, mezőgazdasági termelők és civil szervezetek 
számára.  

 
- 2015. december 11-én Balmazújvárosra kaptam meghívást, ahol „A Hajdú-Bihar 

megyei kormányablakok akadálymentesítése” projektzáró rendezvénye keretében 
ünnepélyes kormányablak átadásra került sor.  

 
- 2016. január 18-án Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanács ülésén vettem részt, ahol fő napirendi pontként a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő és gyermekjóléti központ 2016. február 1. 
napjától történő működtetése; a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítása; 
valamint az útüzemeltetési és útfenntartási feladatok ellátására kötött megbízási 
szerződés felülvizsgálata került megtárgyalásra.  

 

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/ 

 
 

 
 



 
 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
138/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában elfogadta 
Tiszacsege Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatát.  
 
139/2015.(XII. 7.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában 
megválasztotta a „Szociális célú tűzifa beszerzése Tiszacsegén” közbeszerzési eljáráshoz a 
bírálóbizottság tagjait, valamint döntött arról, hogy nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó 
hirdetmény nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás során ajánlattevőként a Egererdő Erdészeti 
Zt., Ipoly Erdő Zrt-, Északerdő Zrt., NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. meghívta.  
 
140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában elfogadta a 
szociális célú tűzifa beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást. 
 
148/2015.(XII. 17.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában Tiszacsege 
Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi belső ellenőrzési tervét e határozat 
mellékletében meghatározott tartalommal jóváhagyta.  
 
155/2015.(XII. 17.) KT. számú HATÁROZAT:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában a „Szociális 
célú tűzifa beszerzése Tiszacsegén” tárgyú közbeszerzési eljárást - a Bíráló Bizottság 
javaslatát figyelembe véve – eredményesnek, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Ajánlattevő ajánlatát 
érvényesnek nyilvánította. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ÉSZAKERDŐ Zrt-vel kötendő adásvételi 
szerződés aláírása megtörtént.  
 
Kérem jelentésem elfogadását. 
 
Tiszacsege, 2016. január 25.       
 
 

Szilágyi Sándor 
  polgármester 



Külöfélék
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