
                          
 
 
 
   
 
 
 

 
M E G H Í V Ó  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2016. június 24-én 
de. 0900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton 
tisztelettel meghívom. 
 
 

NAPIRENDI PONT: 
 
 
1./ Tiszacsege Város Önkormányzata által az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására pályázat benyújtása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Javaslat a Magyarország belügyminisztere által meghirdetett 2016. évben 

megvalósítható közfoglalkoztatási pilot programban való részvételre 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére érkezett 

pályázatok elbírálásához bíráló bizottság felállítása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 

Tiszacsege, 2016. június 22. 
 

Tisztelettel: 
 
 Szilágyi Sándor 

         polgármester 
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  Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

Dr. Kertész Marianna 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 24-én tartandó 

ülésére 

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata által az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására pályázat benyújtása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot írt ki a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására. 

A pályázati kiírás szerint a pályázat célja a központi költségvetési forrás biztosítása az 
önkormányzati fenntartású és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, 
befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a 
továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. 

Pályázati alcélok: 
Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése  

a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével, 
b) új konyha létesítésével, 
c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, 

fejlesztésével, akadálymentesítésével, 
d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, 

felújításával, akadálymentesítésével, új étkező, étterem kialakításával.  

A Pályázó a d) pont szerinti célra kizárólag akkor nyújthat be igényt, ha egyúttal az a)-c) 
pontok valamelyikére is pályázik. Amennyiben a pályázat benyújtásakor az önkormányzat az 
étkeztetésről vásárolt szolgáltatással gondoskodik, úgy vállalnia kell, hogy a beruházás 
megvalósítását követően kizárólag saját konyhával biztosítja a feladat ellátását. A pályázati 
alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető 
támogatás. 

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1 000,0 
millió forint áll rendelkezésre. 

 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
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A maximális támogatási igény pályázónként 40,0 millió forint, azzal, hogy az egy óvodai 
ellátásban részesülő étkeztetett gyermekre számított igény nem haladhatja meg 800 000 
forintot.  

A pályázat szempontjából az óvodai étkeztettek számát a Költségvetési törvény 2. melléklet 
III.5. jogcím szerint – az ebr42 információs rendszerben a 2016. évi megalapozó 
felmérésben szerepeltetett adatok alapján – számított óvodai létszám határozza meg.  

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-
képességétől függ. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2015. II. negyedéves 
költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az egy lakosra jutó 
adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési 
önkormányzatra) és a beruházás helye szerinti önkormányzatra vonatkozó adatok közül az 
alacsonyabb adat alapján kerül megállapításra.  

Tiszacsege Város Önkormányzata vonatkozásában a biztosítandó saját forrás mértéke a 
legminimálisabb, a fejlesztési költség csupán 5%-a. 

Ennek megfelelően a pályázat keretében a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
(Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. szám) konyhájának korszerűsítését, konyhai gépek, eszközök 
cseréjét, konyhai készletek beszerzését valamint a konyha teljes festését tervezzük. 

Az előterjesztés készítésekor a pályázat készítése folyamatban van, az igényelt támogatás, 
valamint a fejlesztés összege még nem ismert, azonban azért, hogy a pályázat véglegesítését 
követően benyújtható legyen, Képviselő-testületi határozat szükséges a biztosítandó saját 
forrás összegszerű megjelölésével. A fejlesztési terv elkészítését követően is biztos, hogy a 
saját erő összeg nem haladja meg a 668.498 - Ft-ot, melyre fedezetet az általános tartalék 
biztosíthat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2016.június 17.  

         Szilágyi Sándor  
           polgármester 

Előterjesztést készítette: 
Lenténé Péva Anna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
…./2016. (…   …) KT számú Határozati javaslat 
 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 
kiírt pályázati felhívás 2. c) pont szerinti az önkormányzat által működtetett saját 
konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével igényelt 
támogatás témakörben pályázatot kíván benyújtani a Tiszacsegei Városi Óvoda és 
Bölcsőde főzőkonyhájának felújítására, korszerűsítésére. 

A fejlesztés bruttó összköltsége: maximum 13.369.949- Ft. 
A fejlesztés forrásösszetétele 

• állami támogatás: maximum 12.701.451 - Ft 
• saját forrás: maximum             668.498 - Ft. 

2.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 
13.369.949 - Ft összköltségű pályázathoz – annak pozitív elbírálása esetén maximum -  
668.498- Ft, azaz hatszázhatvannyolcezer négyszázkilencvennyolc forint saját forrást 
biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére. 

 
 
Határidő: 2016. június 29. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 
 
 
   
 

  Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

Dr. Kertész Marianna 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2016. június 24-én tartandó ülésére 
 
 

Tárgy: Javaslat a Magyarország belügyminisztere által meghirdetett 2016. évben 
megvalósítható közfoglalkoztatási pilot programban való részvételre 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország belügyminisztere által meghirdetett, a 2016. évben megvalósítható 
közfoglalkoztatási pilot programra való részvételre  

a.) települési önkormányzat [a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a 
továbbiakban: Kftv. 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közfoglalkoztató], 

b.) települési önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága [a Kftv. 1. § 
(3) bekezdés f) pontja szerinti közfoglalkoztató], 

 
jogosult, ha az érintett települési önkormányzat állattartási közfoglalkoztatási programmal és 
a beruházás megvalósításához szükséges ingatlannal rendelkezik. 
 
A pályázat célja olyan közfoglalkoztatási mintaprogramok vissza nem térítendő támogatása, 
amelyek a közfoglalkoztató már meglevő állattartási programjából származó  
hús- és tejtermékek feldolgozásához szükséges termelői kapacitás létrehozását szolgálják. A 
pályázat alapján a kedvezményezett olyan, ún. beruházási célú közfoglalkoztatási 
mintaprogramot indíthat, amely a támogatási időszakot követően önfenntartó módon 
üzemeltethető tovább. 
 
A támogatási időtartam 2016. szeptember 1-jétől legkésőbb 2018. augusztus 31-éig terjedhet. 
Egy évnél hosszabb támogatási időtartam esetében a beruházást két ütemben kell 
megvalósítani. Az első ütem 2016. szeptember 1-jétől legkésőbb 2017. augusztus 31-éig, az 
esetleges második ütem 2017. szeptember 1-jétől legkésőbb 2018. augusztus 31-éig tarthat. 
 
A beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram legfeljebb 15 fős átlaglétszámmal 
valósítható meg, amelyből legfeljebb 1 fő munkavezetőként illetve legfeljebb 1 fő 
adminisztratív munkakörben foglalkoztatható. Ha a pályázó a programot két ütemben kívánja 
megvalósítani, az átlaglétszám mindkét ütemben külön-külön vizsgálandó, az előírt létszám 
egyik ütemben sem léphető túl. 
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Közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége esetén a beruházás megkezdésének 
időpontja az ajánlati felhívás közzétételének időpontja. 
Önkormányzat pályázó esetén csatolni kell a képviselőtestület előzetes, ún. függő hatályú 
döntését arra vonatkozóan, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a képviselőtestület – a 
pályázat benyújtásának támogatásán túl – hozzájárul a közbeszerzési eljárás megindításához 
szükséges ajánlati felhívás megjelentetéséhez. 
A kedvezményezettnek a támogatási időtartam befejezését követően 5 év fenntartási és 
továbbműködtetési kötelezettsége van. Ennek keretében legalább 5 főt tovább kell 
foglalkoztatni a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
szerinti munkaviszonyban. Az üzemeltetést (továbbműködtetést illetve 
továbbfoglalkoztatást) a beruházás befejezésétől számított számított 8 napon belül meg kell 
kezdeni. 

 
A továbbműködtetés akkor kezdhető meg, amikor a műszaki átadást, használatbavételi 
eljárást követően a beruházás eredményeként végzendő tevékenységhez a kedvezményezett 
valamennyi szükséges hatósági engedélyt megkapott.  

 
• A települési önkormányzat kedvezményezett fenntartási, továbbműködtetési és 

továbbfoglalkoztatási kötelezettsége teljesítésének keretében 
a) a megvalósult beruházást maga működteti tovább, és vállalt létszámot 

munkaviszony keretében foglalkoztatja tovább, vagy 
b) a megvalósult beruházást a tulajdonában álló gazdasági társaság működteti tovább, 

és az önkormányzat kedvezményezett által vállalt létszám továbbfoglalkoztatásáról 
munkaviszony keretében gondoskodik. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2016. május 19.  

         Szilágyi Sándor  
           polgármester 

…./2016. (…   …) KT számú Határozati javaslat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 
belügyminisztere által meghirdetett 2016. évben megvalósítható közfoglalkoztatási pilot 
programban való részvételre pályázatot nyújt be.  
 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén hozzájárul a 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlati felhívás megjelentetéséhez. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat határidőben történő 
benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 



1 
 

                          
 
 
 
   
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2016. június 24-én tartandó testületi ülésére 
 
 
Tárgy: A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) 

álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásához bizottság felállítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület a 113/2015.(X. 27.) KT. számú határozatával a Tiszacsegei Városi 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére pályázatot írt ki, 
melynek benyújtási határideje már lejárt. 

A beérkezett pályázat (1 db., Bárdos Tiborné óvodapedagógus pályázata) a 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti véleményeztetési eljárása határidőben 
lezajlott, a vélemények 2016. június 17. napján érkeztek be, az előterjesztéshez 
tájékoztatás végett csatolom azokat.  

Bárdos Tiborné pályázatában nem kérte a zárt ülésen való tárgyalást. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése 
értelmében "Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt 
pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek 
nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba 
foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 
a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, 
illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató 
határozza meg." 

A jogszabályhely értelmében 3 fős, a betöltendő munkakör vonatkozásában 
szakértelemmel bíró bizottság felállítása válik szükségessé, mely a pályázó 
meghallgatását követően dönt a vezetői megbízásról.  

Amennyiben az bizottság a beérkezett pályázatot, a vezetői megbízást támogatja, úgy azt 
- a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében - öt évre 
kell megadni. 
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Amennyiben a bizottság azt nem támogatja, úgy a Korm. rendelet alábbi szabályai válnak 
alkalmazandóvá: 

„24. § (1)74 Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett 
eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az 
intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt 
megszűnt, a köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános 
pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő 
feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül - e bekezdésben foglaltak szerint - legfeljebb 
egy évig láthatók el. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői 
megbízáshoz szükséges feltétel. Ilyen megbízás hiányában az intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatokat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés 
rendjében foglaltak szerint kell ellátni.” 

Abban az esetben, ha a pályázat nem nyer támogatást, mivel a nyilvános pályázat kiírása 
nélküli 1 éves vezetői megbízás 2016. július 01. napján letelik, újabb vezetői megbízás ismét 
egy évre szólóan már nem adható, így az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a 
Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 4. pontjában 
meghatározott helyettesítési rendben foglaltak szerint kell ellátni: 
 
„4. A helyettesítések rendje 
4.1. A vezetők helyettesítése 
 
 Az intézményvezetőt távollétében az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az 

intézményvezető tervezett, tartós távolléte esetén (pl. szabadság), valamint előre nem 
tervezhető, egy hétnél hosszabb akadályoztatása esetén, a vezetői jogkörök gyakorlására 
külön írásos intézkedésben adhat felhatalmazást. 

 Amennyiben az intézményvezetőt helyettesítő intézményvezető-helyettes szintén 
akadályoztatva van, az átruházott feladatok ellátása – a gazdasági és pénzügyi feladatok 
kivételével – a szakmai munkaközösség-vezetők felelőssége. 

 Valamennyi vezető beosztású közalkalmazott (intézményvezető, intézményvezető-helyettes, 
szakmai munkaközösség-vezető) távollétében az intézményben tartózkodó szakvizsgázott 
pedagógus feladata a halaszthatatlan vezetői feladatok ellátása. 

 Az intézményvezető le-, illetve felmondása esetén a vezetői feladatokat – a fenntartó ettől 
eltérő döntésének meghozataláig – az intézményvezető-helyettes köteles ellátni.” 
 

Fontos rendelkezés továbbá, hogy az Nkt. 67. §  (8) bekezdése értelmében "Az 
intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési 
programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított 
vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből 
nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben 
szokásos módon nyilvánosságra kell hozni." 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.  
 
Tiszacsege, 2016. június 20. 
          Szilágyi Sándor  
            polgármester 
 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR#lbj73id4a4
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1. Határozati javaslat:  

…/2016.(… …) KT. számú HATÁROZAT: 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő- testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése értelmében a Tiszacsegei Városi 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálásához, a pályázó meghallgatásához 
szükséges az alábbi 3 fős, a betöltendő munkakör szempontjából szakértelemmel bíró 
bizottságot alakítja: 

-  
- 
-  

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a bizottság elnöke …. jelöli.  
 
A Képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a pályázó meghallgatására mihamarabb 
kerítsen sort és véleményét legkésőbb 2016. június 29. napjáig alakítsa ki, haladéktalanul 
foglalja írásba és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

Határidő: 2016. június 29. 
Felelős: bizottság elnöke 
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