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/

MEGHÍVÓ
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2017. április 13-án
de. 1000 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI PONT:
1./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
2./ A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2016.(X.04.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
3./ A helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
4./ Az anyakönyvi, valamint a családi események bonyolításával kapcsolatos helyi
szabályokról szóló 20/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
5./ Javaslat a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Főépítészi feladatokra vonatkozó megbízási szerződés tervezet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
6./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának
megalkotására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

rendjéről

szóló

rendelet

7./ Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által
működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól 2016. január 01. és 2016.
december 31. időszak vonatkozásában
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
8./ Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola telephely létesítésére vonatkozó
intézményátszervezési javaslat önkormányzati véleményezése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
9./ Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

10./ Tiszacsege Város Önkormányzata által az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
11./ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP4.1.8-16 számú pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ Döntés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1.
pályázaton történő részvételéről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ Tiszacsege Város Önkormányzata által a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
14./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
15./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
16./ Különfélék
Tiszacsege, 2017. április 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/

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Bóné Mónika hatósági irodavezető

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. április 13-i ülésére
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszacsege Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletét ötödik alkalommal
kívánjuk módosítani.
A módosítást kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja, melyet
könyveléstechnikai okok miatt kell végrehajtani.
Az eredeti költségvetésben a dologi kiadások között került tervezésre a Merkantil Bank
részére fizetendő pénzügyi lízing, melynek elszámolását az Államháztartási számvitel szerint
a finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni, ezért szükséges a két kiemelt előirányzat
közötti átcsoportosítás 779 ezer Ft összegben.
A fenti változtatást követően az Önkormányzat költségvetési kiadási és bevételi főösszege
változatlanul 1.396.404 ezer Ft azaz Egymilliárd háromszázkilencvenhatmillió - négyszáznégyezer
forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.
Tiszacsege, 2017. április 7.

Szilágyi Sándor
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A rendelet részletes képet ad Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
előirányzataiban a IV. negyedévében bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2016. IV.
negyedévi előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

RÉSZLETES INDOKLÁS
az 1. §-hoz
Megállapítja a 2016. évi költségvetés fő bevételi és kiadási előirányzatok összegét.
a 2. §-hoz
Intézkedik a 2016. február 15–én elfogadott költségvetési rendelet 2016. IV. negyedévében módosult
mellékleteinek „cseréjéről”.
a 3. §-hoz
Intézkedik a 2016. február 15–én elfogadott költségvetési rendelet 2016. IV. negyedévében módosult
mellékleteinek „cseréjéről”.
a 4. §-hoz
A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1- 6 mellékletekhez
A költségvetés 2016. IV. negyedévi állapot szerinti kiadási és bevételi előirányzati főösszege, ennek
előirányzat- csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján
A tervezett jogszabály:
A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:

2016. évi költségvetéséről szóló
szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotásának közvetlen
társadalmi hatása nincs.
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának költségvetési
hatása van.
A rendelet megalkotásának környezeti
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának egészségügyi
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának adminisztratív
terhet befolyásoló hatása nincs.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
törvény 34.§ rendelkezik az előirányzat
módosítás, átcsoportosítás kötelezettségről.
Mulasztásban megnyilvánuló
jogszabálysértés.

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

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

Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:
Környezeti következmények:
Egészségügyi következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

Kelt: 2017.04.13.
dr. Kertész Marianna
jegyző

tervezet
Tiszacsege Város Önkormányzata
…../2017. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében és a (2) bekezdésben kapott feladatkörében eljárva Tiszacsege
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
a) 1.260.806 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.375.081 ezer Ft költségvetési kiadással és
c) 114.275 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 25.158 ezer Ft a
működési hiány és 89.117 ezer Ft a felhalmozási hiány.”
2.§
(1)
(2)
(3)
(4)

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklet lép.
A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.
A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.
3 .§

(1) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.
(2) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet a 6. melléklet lép.
4.§
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2017. április 13.

Szilágyi Sándor
polgármester

dr. Kertész Marianna
jegyző
1

1. melléklet az ../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Ezer forintban

A

B

C

D

Rovatszám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított
előirányzat

3

4

1
B1
B111
B112
B113
B114
B115
B116

B11
B12
B13
B14
B15
B16

2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

ebből központi költségvetési szervtől
ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
B2
B21
B22
B23
B24
B25

1 061 560
141 019
95 465
180 822
9 076
95 951

1 018 410
163 979
97 069
183 962
9 254
24 505
2 405

522 333

481 174

539 227

537 236

15 870
8 424

7 274
15 870
11 579

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 678
3 678

7 000

ebből központi költségvetési szervtől
B3
B311
B312

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)
Magánszemélyek jövedelmadói
Társaságok jövedelemadói

B31
B32
B33
B34
B351
B352
B353
B354
B355

Jövedelemadók (B311+B312)
Szociálsi hozzájárulási
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítés és forgalmi adók
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35
B36

Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
Egyéb közhatalmi bevételek

B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63

Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B7
B71
B72
B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8
B811
B812
B813

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Maradvány igénybevétele

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)

B82
B83

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

119 442

120 730

40 137
65 100

40 137
66 388

6 200
6 380

6 200
6 380

77 680

78 968

1 625

1 625

104 821
355
46 234
1 672
31 874
4 965
19 711

110 128
355
49 957
2 122
32 016
4 965
20 703

10

10

60

60
800
800
1 285 823
57 259

1 260 806
135 598
5 000

57 259

130 598

57 259

135 598

1 343 082

1 396 404

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK
Ezer forintban

2. sz. táblázat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

A

B

C

D

Rovatszám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított
előirányzat

3

4

1
K1
K2
K3
K4
K5

2
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
ebből Társulások és költségvetési szerveik
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
ebből egyéb civil szervezetek
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Tartalék

K6
K7
K8

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Lakástámogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8)
K9
K911
K912
K913
K914
K915
K916
K917
K918
K91
K92
K93

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9)

1 270 510
650 506
127 827
403 288
42 277
46 612

1 274 486
660 906
125 909
381 061
55 636
50 974

25 112

25 112

13 500

13 500

8 000

8 000

52 029
47 951
4 078

100 595
77 068
20 727
2 800

1 322 539
20 543
5 250

1 375 081
21 323
5 250

14 997

14 998

296

1075

20 543

21 323

1 343 082

1 396 404

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat

Ezer forintban

A
1.

1

B

C

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

D
-36 716

-114 275

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
4. sz. táblázat

Ezer forintban

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

C

D

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

36 716

114 275

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

57 259

135 598

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

53 392

126 731

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

3 867

8 867

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

20 543

21 323

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

14 997

14 998

5 546

6 325

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

2. melléklet a ........./2016. (.......) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat

Ezer forintban

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

B

Rovatszám
1
B1
B111
B112
B113
B114
B115
B116

B11
B12
B13
B14
B15
B16

Bevételi jogcím
2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

C

D

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított
előirányzat

3

4
1 060 821
141 019
95 465
180 822
9 076
95 951

1 015 510
163 979
97 069
183 962
9 254
24 505
2 405

522 333

481 174

538 488

534 336

ebből központi költségvetési szervtől
ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
B2
B21
B22
B23
B24
B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

7 000

7 000

ebből központi költségvetési szervtől
B3
B311
B312

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)
Magánszemélyek jövedelmadói
Társaságok jövedelemadói

B31
B32
B33
B34
B351
B352
B353
B354
B355

Jövedelemadók (B311+B312)
Szociálsi hozzájárulási
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítés és forgalmi adók
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4 317

4 317

B35
B36

Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
Egyéb közhatalmi bevételek

69 417

70 705

25

25

B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63
B7
B71
B72
B73

60 751

66 058

15 180
1 672
28 356
4 502
11 031

18 903
2 122
28 498
4 502
12 023

10

10

B8
B811
B812
B813

Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Maradvány igénybevétele

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)

B82
B83

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

69 442

70 730

65 100

66 388

60

60
800
800
1 191 014
53 392

1 160 158
129 963
5 000

53 392

124 963

53 392

129 963

1 244 406

1 290 121

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK
Ezer forintban

2. sz. táblázat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

A

B

C

D

Rovatszám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított
előirányzat

3

4

1
K1
K2
K3
K4
K5

K6
K7
K8

2
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
ebből Társulások és költségvetési szerveik
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
ebből egyéb civil szervezetek
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Tartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Lakástámogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8)
K9
K911
K912
K913
K914
K915
K916
K917
K918
K91
K92
K93

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

1 177 455
620 316
119 579
365 096
39 352
33 112

1 182 467
627 508
117 470
347 481
52 711
37 297

25 112

25 112

8 000

8 000

46 763
46 763

93 521
74 072
16 649
2 800

1 224 218
20 543

1 275 988
21 323

5 250

5 250

14997

14998

296

1075

20 543

21 323

1 244 761

1 297 311

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat
A
1.

1

Ezer forintban
B
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C

D
-33 204

-115 830

Ezer forintban
A

B

C

F

G

Megnevezés

2016. évi előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

5.

6.

7.

D

E

Bevételek
1.

Megnevezés

2016. évi előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

2

3.

4.

1

24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

25.

23.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)

26.

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

27.
28.
29.

25.
26.
27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)
Költségvetési hiány:
Tár gyévi hiány:

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kiadások

Közhatalmi bevételek

119 442

120 730

Személyi juttatások

650 506

660 906

Intézményi működési bevételek

104 821

110 128

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

127 827

125 909

Önkormányzat működési támogatása

522 333

481 174

Dologi kiadások

403 288

381 061

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

539 227

537 236

Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 277

55 636

Egyéb működési célú kiadások

46 612

50 974

1 270 510

1 274 486

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 997

14 998

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

14 997

14 998

1 285 507

1 289 484

1 285 507
15 313
53 708

1 289 484
86 575

- 5.-ből: EU támogatás
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

60

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú)
Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )
Költségvetési maradvány igénybevétele

1 285 823

1 249 328

53 392

126 731

53 392

126 731

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek
Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

53 392

126 731

1 339 215

1 376 059

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22)
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 339 215
-

1 376 059
25 158
-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)
Költségvetési többlet:
Tár gyévi többlet:

3. melléklet a ………../2016. (……) önkormányzati

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sor szám

rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege
(Önkor mányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege
(Önkor mányzati szinten)
Ezer forintban
A

C

B

D

F

G

Megnevezés

2016. évi előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

5

6

7

Egyéb felhalmozási kiadások

Bevételek
1.

2.
3.

Sor szám

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

2

3

4

1

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

28.

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

29.

27.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+26)

30.

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

31.

29.
30.
31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)
Költségvetési hiány:
Tár gyévi hiány:

4.

15.

32.
33.

Címzett és céltámogatások

77 068

4 078

20 727
2 800

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

10 678

- ebből: EU támogatás

- Lakásépítés

7 000

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Kölcsön visszatérülés

800

Tartalékok
Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18)
Költségvetési maradvány igénybevétele

11 478

Költségvetési kiadások összesen:

3 867

3 867

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

3 867

3 867

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

52 029

100 595

5 250

5 250

296

1 075

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

5 000

Betét elhelyezése

5 000

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

3 867

8 867

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

3 867

20 345

3 867
52 029
53 708

20 345
89 117
91 575

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

5 546

6 325

57 575

106 920

57 575
-

106 920
-

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)
Költségvetési többlet:
Tár gyévi többlet:

4. melléklet a ………../2016. (……….) önkormányzati rendelethez

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

47 951

5. melléklet a ..../2016. (...) önkormányzati rendelethez

1.
2.

C
Önkormányzat
--------------------------

D

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

A
B
Költségvetési szerv
Feladat megnevezése
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B11
B12
B13
B14
B15
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Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

B21
B22
B23
B24
B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

B1

B2

B3
B4

1 017 316
481 174

539 227

536 142

0

10 678
3 678

119 417
46 016

120 705
46 016

3 100
600
30 240
3 710
8 366

3 100
600
30 240
3 710
8 366

0

0

7 000

B51
B52
B53
B54
B55

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
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Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

0

800

B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5

B6

B7
B71
B72
B73
B1-B7
B8
B81

60

800
1 226 993
57 259
57 259

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből előző évi maradvány
Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól
B82
B83

1 195 575
132 043
132 043

127 043
5 000

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1 284 252

1 327 618

879 887
425 397
64 499
301 102
42 277
46 612

916 074
448 297
67 625
293 719
55 636
50 797

39 947
35 869
4 078
364 418

85 285
64 165
20 320
800
326 259

5 250

5 250
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304 936
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1 284 252

1 327 618
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Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
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Egyéb működési célú kiadások
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Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
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Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei
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0
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ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből előző évi maradvány
Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól
B82
B83

1 136 213
128 176
128 176

123 176
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Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
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1 223 184

1 264 389

851 187
421 929
64 159
292 635
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33 112
34 681
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334 094

887 374
444 829
67 285
285 252
52 711
37 297
78 740
61 698
16 242
800
300 242
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5 250

14 997
313 551

14 998
278 919
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1 075
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1 266 356
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Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2016.(X.04.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2016.(X.04.) önkormányzati rendeletet (a
továbbiakban: rendelet) a törvényességi felügyelet körében eljárva megvizsgálta és az
alábbiakat állapította meg:
1.

a rendelet bevezető része nem felel meg a jogszabályszerkesztésről
61/2009.(XII.14.) Korm. rendeletben foglaltaknak, valamint

szóló

2. a rendelet több pontja nem felel meg, illetve ellentmond a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvényben, valamint a 1250/2016.(V.27.) Korm. határozattal elfogadott, a
2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben
megfogalmazott előírásoknak.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelet bevezető része a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. tv. 8. §. 2) bekezdése alapján nem módosítható, a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2016.(X.04.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése egyidejűleg – a Kormányhivatal szakmai javaslatait, valamint a felsőbb szintű
jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve – új rendelet megalkotása indokolt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Tiszacsege, 2017. április 07.
Szilágyi Sándor
polgármester
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének

TERVEZET

…/2017.(... ….) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1), és a 88. § (4) bekezdéseiben kapott
felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
(1) Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot (továbbiakban:
közfeladat) lát el, melynek keretében gondoskodik a települési hulladék rendszeres
átvételéről, gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről, továbbá a hulladékot fogadó
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartásáról, üzemeltetéséről és vagyonkezeléséről.
Ezen tevékenységek ellátását közszolgáltató útján, az állami hulladékgazdálkodási
közfeladatot ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
(továbbiakban: Koordináló szerv) közreműködésével biztosítja.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság
biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A
kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A közszolgáltató Tiszacsege város közigazgatási területén (bel- és külterületén) köteles
biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
(közszolgáltatási terület).
(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen
lévő ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és
lakásszövetkezet),
valamint
a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást
ellátó
közszolgáltatóra terjed ki.
(3) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed
a) az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, összegyűjtött, és a közszolgáltató részére
átadott települési hulladékra, a közszolgáltató által a közszolgáltatási területen
elkülönítetten, gyűjtőszigeten szelektíven gyűjtött települési hulladékra,
b) a lomtalanítás során átvett nagydarabos hulladékra.
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3. §
(1) Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az önkormányzat közigazgatási
területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak
meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a
közszolgáltatási szerződés megkötése.
(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat
ellátása keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére, a NHSZ
Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) (a
továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles.
4. §
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a rendeletben foglaltakon
túlmenően, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei
szerinti tartalommal kell alkalmazni.
Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos
jogai és kötelezettségei
5. §
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást hetente legalább egy alkalommal igénybe veszi és
a közszolgáltatás körébe tartozó település hulladékait a Közszolgáltató részére
rendszeresen átadja, a hulladékgazdálkodási ellátáshoz szükséges feltételeket a
Közszolgáltató számára biztosítja.
(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást hulladéktermelés
hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.
(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy
az új tulajdonos a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15
napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. Ennek a bejelentésnek a megtételéig
a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(4) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha a közszolgáltatásba
újonnan történő bekapcsolódás folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
(5) Az ingatlanhasználó települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezi el. A gyűjtőedény MSZ szabvány
szerinti megfelelősége az ingatlanhasználó felelőssége.
(6) Az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladékgyűjtő
használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról,
környezetük tisztán tartásáról.

edények rendeltetésszerű
fertőtlenítéséről, valamint

(7) Az ingatlanhasználó köteles írásban három nappal korábban bejelentenie a
Közszolgáltatónak, ha az ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható rendszeresen. Ebben az esetben az
ingatlanhasználó köteles nagyobb űrtartalmú edényzetet beszerezni.
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(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az gyűjtőedényzet űrtartalmát, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által a
többlethulladék kezelésére rendszeresített, a Közszolgáltató emblémájával ellátott
hulladékgyűjtő zsákba helyezheti ki a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő edényzet mellé.
(9) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen
rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
6. §
(1) Az Önkormányzat, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a közszolgáltató azonosító adatai;
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése;
c) a közszolgáltatási terület;
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama;
e) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei;
f) a közszolgáltató kötelezettségei;
g) az önkormányzat kötelezettségei;
h) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. §
(1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket.
A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7. §
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:
a) engedélyeket, minősítéseket és megfelelőségi véleményt megszerzi;
b) jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan
biztosítja;
c) szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja
és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képesítésű szakembert alkalmazza.
(2) A természetes személy és gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók adatszolgáltatási
kötelezettségeiket a Ht. szerint teljesítik a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékig.
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok
esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.
8. §
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett
változásokról – a változás bekövetkezte előtt legalább 3 nappal – az ingatlanhasználót
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
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(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót saját és az Önkormányzat honlapján történő
közzététel útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az
elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.
9. §
(1) A Közszolgáltató köteles az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének
megfelelő méretű, az ingatlanhasználók számának megfelelő, az ürítési, elszállítási
gyakoriságot figyelembe vevő, a szállítóeszközéhez rendszeresített, megfelelő számú
gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani. A gyűjtőedény árát az
ingatlanhasználónak kell megfizetnie. A szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja
a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.
(2) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú szabványos gyűjtőedényt a szolgáltatási
körbe újonnan belépő ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani beszerzési áron a
kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül, amelyet az ügyfél a Közszolgáltató
ügyfélszolgálati irodájában (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) vásárolhat meg. A
szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával
köteles igazolni.
(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentési
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli
értesítése mellett - az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes,
vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő
gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi, addig az időpontig, ameddig az
ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.
(4) Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett
gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a Közszolgáltató az ingatlanhasználó értesítésével
egyidejűleg jogosult
a) a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréltetni az
eredeti gyűjtőedényt;
b) megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.
(5) Ha az ingatlanon keletkező vegyes hulladék mennyisége alkalmilag haladja meg a
gyűjtőedények űrtartalmát, az ingatlanhasználó a többlet települési hulladékát a
gyűjtőedény mellé kirakott, kizárólag a Közszolgáltató emblémájával ellátott, erre a célra
rendszeresített zsákban a gyűjtés napján kihelyezheti.
10. §
(1) A Közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal köteles a települési hulladékot az
ingatlanhasználótól elszállítani. A Közszolgáltatóval kötött szerződés a fentieknél
szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. A települési szilárd
hulladék gyűjtés a település körzeteiben a 1. sz. mellékletben foglalt utcajegyzék alapján
történik.
(2) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés napjának a munkaszüneti napok miatti áthelyezéséről
az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.
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(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlanhasználót a
változás bekövetkeztét megelőzően saját és az Önkormányzat honlapján
(www.tiszacsege.hu) történő közzététel útján értesíti.
(4) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a
Közszolgáltató az ingatlanhasználókat honlapján haladéktalanul értesíti.
11. §
(1) A Közszolgáltató a tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott
gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén az
ingatlanhasználó köteles gondoskodni a pótlásáról.
(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó tulajdonában álló szabványos gyűjtőedény ürítés
közben történt sérülése, esetleges megsemmisülése miatt a gyűjtőedény javításáról,
cseréjéről köteles térítésmentesen gondoskodni.
12. §
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:
a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül
kihelyezésre;
b) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel
az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető;
c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a
szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében,
továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás,
ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;
d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező,
robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési
hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy
nem minősül települési hulladéknak;
e) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet
szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.
(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban - a hulladékgyűjtő edényre helyezve haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és
felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.
(3) Ha a szolgáltatást igénybevevő e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb
időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevő költségére és
felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti
vagy megszüntetteti.
A közszolgáltatási díj
13. §
(1) A közszolgáltatási díj megállapítása a Ht. 47/A. §-ban foglaltak alapján történik.
(2) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértéke a Ht. 47. § (4) bekezdése alapján az
éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-a.
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(3) Az 1250/2016.(v.27.) Korm. határozattal elfogadott, a 2016. évre szóló Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) előírására tekintettel, az üdülő
tulajdonosoknak nem lehet kevesebb 6 hónapnál az ellátási időszak, illetve a június,
július, augusztus hónapokat legalább tartalmaznia kell.
(4) A közszolgáltatási díj tartalmazza a kommunális hulladék, az elkülönítetten gyűjtött
hulladék heti rendszeres és a lomhulladék évi egyszeri elszállításának, ártalmatlanításának
költségét is.
(5) Az ingatlanhasználó köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató igazolni
tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását, valamint a
szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.
(6) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat a
NHKV által megküldött számla alapján, a számlán szereplő fizetési határidőig egyenlíti
ki.
(7) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén az NHKV késedelmi kamatot és
hátralékkezelési költséget érvényesíthet.
(8) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó az NHKV-nál erre rendszeresített ügyfélszolgálati lehetőségén keresztül,
írásban és telefonon kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó
kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.
Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés
14. §
(1) Az ingatlanhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlan
tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, ezért ott települési hulladék nem keletkezik.
(2) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az
ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem
keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van
(a továbbiakban: használaton kívüliség).
(3) Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. Erre
irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban
nyújthatja be, a használaton kívüliség kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal
korábban.
(4) Az a természetes személy ingatlan tulajdonos, aki legalább 30 napig megszakítás nélkül
nem tartózkodik az ingatlanában – feltéve, hogy az ingatlant más sem használja életvitel
szerűen a távolléte alatt – legfeljebb 90 napig mentesül a hulladékszállítási
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
(5) A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a
Közszolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A szüneteltetést legfeljebb a 90. nap letelte
előtt 15 nappal újra lehet írásban kérni.
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(6) A távollét tényét hitelt érdemlően kell igazolni a Közszolgáltató felé olyan közüzemi
elszámoló számlák bemutatásával, amelyről megállapítható, hogy nem volt fogyasztás az
érintett ingatlanon. A számlamásolatokat a szüneteltetést kérő a Közszolgáltató részére
igazolható módon eljuttatja. Amennyiben számlamásolat nem áll rendelkezésre úgy az
önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás alapján is mentesülhet az ingatlanhasználó
a közszolgáltatási díj megfizetése alól.
(7) Az igazolás elmaradása esetén a Közszolgáltató az engedélyezett időtartamra
visszamenőlegesen vélelmezi a szolgáltatást.
(8) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 30 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót.
Gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok
15. §
(1) A nem természetes személy ingatlanhasználó (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet)
részére a közszolgáltatás területén a kötelezően igénybe veendő heti űrtartalom 120 liter.
(2) A gazdálkodó szervezet vonatkozásában a szerződés megkötésével jön létre a
szolgáltatási jogviszony, a közszolgáltatási díjat a Ht. rögzíti.
(3) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést
tesz a Közszolgáltató részére.
(4) A gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött hulladékainak kezeléséről a Ht.-ben
meghatározottak szerint gondoskodik.
A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok
16. §
(1)

Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket lehetőleg az ingatlan területén belül, vagy
zárható helyiségben, zárható tárolóban helyezi el úgy, hogy ahhoz illetéktelen
személyek vagy állatok ne férjenek hozzá.

(2)

A gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterülethasználatra vonatkozó önkormányzati rendelet megtartásával, az ott szabályozott
közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.

(3)

A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges gyűjtőedényt vagy konténert
közterületen, az edény hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően
haladéktalanul elszállítja.

(4)

Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közterületen, a
gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi.

(5)

A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és
gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
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(6)

Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a szállítási napot megelőző napon 18 órától,
legkésőbb a gyűjtés napján reggel 6 óráig helyezheti ki a közterületre, és szállítás után
még aznap köteles onnan visszavinni, kivéve a (2) bekezdés alapján engedélyezett
elhelyezést.
A hulladék elszállítását a Közszolgáltató reggel 6 és este 20 óra között végzi.

(7)

Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak
elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a
gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.

(8)

Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben úgy helyezi el, hogy az az edény,
zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi
ürítést ne akadályozza. Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett
gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott
állapotban tartja.

(9)

Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató
felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi a soron következő ürítési
időpontra.

(10) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
17. §
(1) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladék,
különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető
elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.
(2) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes
anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy
mások életét, testi épségét, egészségét.
18. §
(1) A Közszolgáltató tulajdonában lévő gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése,
vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az a szolgáltatást igénybevevő köteles
megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette.
(2) A Közszolgáltató kárát a szolgáltatást igénybevevő a kár bekövetkeztétől számított
harminc napon belül köteles megtéríteni.
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A gyűjtőedények
19. §
(1) A közszolgáltató az alábbiakban felsorolt gyűjtőedényeket biztosítja:
a) 60 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 12 kg hulladék helyezhető el;
b) 120 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 25 kg hulladék helyezhető el;
c) 1100 literes gyűjtőedény, melyben legfeljebb 230 kg hulladék helyezhető el;
d) közületi és eseti közszolgáltatás esetén 5 m3-es gyűjtőedény, melyben legfeljebb
900 kg hulladék helyezhető el;
e) többlethulladék esetén 120 literes gyűjtőzsák, melyben legfeljebb 20 kg hulladék
helyezhető el.
(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentését követően - amennyiben még az adott
ingatlanra nincs kiadva - az ingatlanon keletkező vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló,
általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja.
(3) A gyűjtőedénynek bizonyíthatóan a közszolgáltatónak felróható okból bekövetkezető
sérülése vagy megsemmisülése esetén annak cseréje a közszolgáltató kötelezettsége.
(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt
keletkezett kárt - mely az edényzet mindenkori pótlási értéke - az ingatlanhasználó
köteles megtéríteni a közszolgáltatónak, a kár bekövetkezésétől számított 30 napon belül.
(5) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt rendeltetésszerűen használni.
Hulladékgyűjtő szigetek
20. §
(1)

Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató:
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal;
b) gyűjtőszigetek működtetésével;
vagy ezek kombinációjával biztosítja.

(2)

Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém- és
csomagolási hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott átlátszó és kék
színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes szelektív hulladékgyűjtő
zsákba gyűjti és a Közszolgáltatótól kapott éves ürítési ütemterv szerint a szállítás
napján az ingatlan elé helyezi.

(3)

A gyűjtőszigeteken a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg,- fém és
csomagolási hulladék elhelyezésére van lehetőség.

(4)

A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak
azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el.

(5)

Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat valamint csomagolási
hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy
alkalom.
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(6)

Az üveg csomagolási hulladékot tilos a szelektív zsákokban gyűjteni, azokat csak a
szelektív szigeteken található konténerekbe lehet elhelyezni.

(7)

A szelektív hulladék a Közszolgáltató és az Önkormányzat által létesített és a
Közszolgáltató – az Önkormányzat által kijelölt területen – és a Közszolgáltató által
üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekhez történő szállításáról az ingatlanhasználó
gondoskodik.

(8)

A gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó számára
a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.

(9)

A közszolgáltatás területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek
gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes üveg, papír,
műanyag, fém- és csomagolási hulladék helyezhető el.

(10) A gyűjtőszigeteken csak a települési hulladék
(elkülönítetten gyűjtött hulladék) begyűjtése történhet.

hasznosítható

összetevőinek

(11) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató
előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a
környezetet ne szennyezzék.
(12) A hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.
(13) A gyűjtőszigeteken lévő gyűjtőedényeket a Közszolgáltató kéthetente egyszer
rendszeresen üríti.
(14) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a települési hulladéktól
elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el a
kezelő, hasznosító telephelyre a Tisza-Tavi Regionális Hulladékkezelő Központba.
(15) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek
és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.
(16) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól átvett elkülönítetten gyűjtött hulladékokat
válogatásra más hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek is
átadhatja.
Zöldhulladékra vonatkozó rendelkezés
21. §
(1)

(2)

A zöldhulladékot elsősorban komposztálni szükséges, ennek hiányában elkülönített
gyűjtését kell biztosítani. A zöldhulladék elszállítását a közszolgáltatónak legalább
évente 10 alkalommal biztosítani kell, januárban két alkalommal április, május, június,
július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább egy
alkalommal.
A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem
hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával,
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amennyiben az legalább a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban
rendelkezésre áll.
A lomhulladék gyűjtése, szállítása
22. §
(1) A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal
gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos
lomhulladékot szállítja el, ingatlanonként 1 m3-t meg nem haladó mértékben.
(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) veszélyes hulladék;
c) vegyes hulladék;
d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék;
e) biohulladék (biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék);
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött
hulladék.
(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint
honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezi ki.
(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
(6) A Közszolgáltató a (3) és (5) bekezdésekben foglalt előírásoktól eltérő hulladékot nem
veszi át.
A közterület tisztántartására vonatkozó szabályok
23. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény környezetének tisztántartásáról.
(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(3) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes anyag
stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak rendeltetésszerű használatát,
veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz.
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(4) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos bármilyen más
hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, építési bontási törmelékekre,
sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, mérgező, tűz – és robbanásveszélyes
anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és
károsítják a környezetet.
Az üdülőingatlanra vonatkozó rendelkezések
24. §
(1) Üdülőingatlannak tekintjük azokat az ingatlanokat, melyek vonatkozásában az ingatlan
nyilvántartás szerint is az adott ingatlan üdülőként szerepel.
(2) Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem
tartózkodik – a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
(3) Az üdülőingatlan esetén a közszolgáltatást a használati szezonban igénybe kell venni.
(4) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak az üdülő ingatlanjait bejelenteni.
(5) A közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól az az ingatlanhasználó kaphat
mentességet, aki a rendelet 6/A. §-ában meghatározott szüneteltetést veszi igénybe.
(6) Amennyiben az ingatlanhasználó az üdülőingatlant a személyi adat – és
lakcímnyilvántartás adatai szerint állandó lakóhelyül használja köteles egész évre a
szolgáltatást igénybe venni.
Záró rendelkezések
25. §
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszacsege Város
Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2016.(X.04.)
önkormányzati rendelete.
Tiszacsege, 2017. április

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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1. melléklet Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő- testületének
…/2017.(.. ….) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

UTCAJEGYZÉK
Ady Endre
Arany János
Árpád
Barna
Bárórész
Bartók Béla
Báthori
Batthyány
Béke
Bem
Bercsényi
Bethlen
Bocskai
Búzavirág
Csokonai
Csonka
Csurgó
Deák Ferenc
Diófa
Dobó
Dózsa György
Eötvös
Erdőgazdaság
Erzsébet
Esze Tamás
Fő
Fürdő
Gárdonyi Géza
Gát
Hársfa
Hataj
Határ
Hold
Homok
Homokhát I.
Homokhát II.
Honvéd

Hunyadi
Ibolya
Ipar
Iskola
Játszótér
Jókai
József Attila
Kastély
Kazinczy
Kikötő
Kinizsi
Kisfaludy
Kiss Ernő
Kossuth
Kölcsey
Lehel
Liget
Liszkai János
Liszt Ferenc
Madách
Munkácsy
Muskátli
Nap
Nyugat
Orgona
Óvoda
Pacsirta
Pethő Bálint
Petőfi
Pipacs
Rákóczi
Rév
Rezeda
Rozmaring
Rózsa
Széchenyi
Szegfű

Szélső
Szilágyi Károly
Táncsics
Tavasz
Teleki
Temető
Templom
Tisza
Tiszavirág
Tó
Toldi
Tompa
Tóth Ferenc
Török Bálint
Ültetés
Ültetés I.
Ültetés II.
Ürgés
Vadrózsa
Vásártér
Vasút
Vasútállomás
Vécsei
Viola
Víz
Víztorony
Wesselényi
Zátony I.
Zátony II.
Zátony III.
Zátony IV.
Zátony V.
Zátony VI.
Zátony VII.
Zátony VIII.
Zrínyi
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján)
A tervezett jogszabály:

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló ../2017. (… …) önkormányzati
rendelet megalkotása

A tervezett jogszabály várható következményei:

A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának költségvetési
hatása nincs.
A rendelet megalkotásának környezeti
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának egészségügyi
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának adminisztratív
terhet befolyásoló hatása nincs.
a
vonatkozó
jogszabályoknak
való
megfelelés

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

mulasztásban megnyilvánuló
jogszabálysértés

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

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

Társadalmi hatásai:
Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:
Környezeti következmények:
Egészségügyi következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Kelt: 2017. április 07.

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: A helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C. § (5) bekezdése
2016. december 31. napjával hatályát vesztette, amely az alábbi rendelkezést írta elő:
„(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény 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.”
A Htv. 39/C. § (2)-(3) bekezdésében foglalt (általános körben 2,5 millió Ft és a háziorvos,
védőnő vállalkozó részére 20 millió Ft összegű) kedvezmények, mentességek nem
minősülnek csekély összegű (de minimis) támogatásnak, így azok bevezetése előtt a
rendeleteket nem kell a Támogatásokat Vizsgáló Irodával véleményeztetni. A módosítás
következtében szükségessé válik a „de minimis” előírás miatt bevezetett értelmező
rendelkezések és mellékletek hatályon kívül helyezése.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a
rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2017. április 05.
Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
polgármester
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TERVEZET
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… (… …) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. § cikk (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§-ában és 39/C. §
(4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 10. §-a hatályát veszti.
2. § A Rendelet 1. melléklete hatályát veszti.
3. § A Rendelet 2. melléklete hatályát veszti.
4. § Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Tiszacsege, 2017. …………….

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző

2

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján
A tervezett jogszabály:

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

A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:
Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:
Környezeti következmények:
Egészségügyi következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának költségvetési
hatása nincs.
A rendelet megalkotásának környezeti
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának egészségügyi
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának adminisztratív
terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban:
Htv.)
39/C.
§
(5)
bekezdésének hatályon kívül helyezése tette
szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

Nem felel meg
jogszabálynak.

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

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

a

felsőbb

szintű

Kelt: 2017. április 05.

Dr. Kertész Marianna
Jegyző
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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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: Az anyakönyvi, valamint a családi események bonyolításával kapcsolatos helyi
szabályokról szóló 20/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tájékoztatás alapján a települési önkormányzatok
anyakönyvi tárgyú rendeleteinek felülvizsgálata szükséges, különös tekintettel arra, hogy az
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96. §-ában foglalt
rendeletalkotási felhatalmazásnak megfelel-e, a megalkotott rendelet a házasságkötésre,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére is vonatkozik-e.
Az önkormányzat, valamint az anyakönyvezető részére fizetendő díj szabályozása jogszerű-e,
a díj az ÁFA összegét nem tartalmazhatja, de a rendeletnek utalnia kell arra, hogy a díjakat
ÁFA fizetési kötelezettség terheli.
Fentiekre tekintettel a kormányhivatal kérte, hogy a Képviselő-testület az anyakönyvi,
valamint a családi események bonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló
20/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a rendeletmódosítást
elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2017. április 05.
Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
polgármester
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TERVEZET
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… (… …) önkormányzati rendelete
Az anyakönyvi, valamint a családi események bonyolításával kapcsolatos helyi
szabályokról szóló 20/2015. (IX. 16.) rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az anyakönyvi, valamint a családi események bonyolításával kapcsolatos helyi
szabályokról szóló 20/2015. (IX. 16.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Hivatali munkaidőben tartott anyakönyvi, vagy családi esemény térítésmentes.
(2) Hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény
lebonyolításában való közreműködés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 19.685
forintot kell fizetni, míg családi esemény tartása esetén 11.811 forintot kell fizetni az
önkormányzat részére.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”
2. §. A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás díja 31.496 forint, míg névadó, házassági évforduló tartása,
valamint házasságkötés megerősítése esetén 23.622 forint.
(2) Amennyiben rendkívüli esemény – például közeli halállal fenyegető egészségi állapot –
miatt kerül sor hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre, valamint bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére, abban az esetben a közreműködés térítésmentes.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”
3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A 2. § 1. pontjában foglalt anyakönyvi esemény esetén bruttó 15.000 forint, a 2. § 2.
pontjában foglalt családi esemény esetén bruttó 7 500 forint illeti meg az anyakönyvvezetőt.
(2) A 3. § (1) bekezdésben foglalt anyakönyvi esemény esetén bruttó 25 000 forint, családi
esemény esetén bruttó 15 000 Ft illeti meg az anyakönyvvezetőt.”
4. § Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Tiszacsege, 2017. április
Szilágyi Sándor
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján
A tervezett jogszabály:

Az anyakönyvi, valamint a családi
események bonyolításával kapcsolatos
helyi szabályokról szóló 20/2015.(IX.16.)
önkormányzati rendelet módosítása

A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:
Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:
Környezeti következmények:
Egészségügyi következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának költségvetési
hatása nincs.
A rendelet megalkotásának környezeti
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának egészségügyi
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának adminisztratív
terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

A magasabb rendű jogszabállyal való
összhang megteremtése szükségessé teszi a
rendelet megalkotását.

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotásának elmaradása
mulasztásos törvénysértő állapot fenntartását
eredményezi, így a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal törvényességi felügyeleti
eljárását vonhatja maga után.

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

A feltételek biztosítottak, a rendelet
elfogadása és alkalmazása pénzügyi
többletforrást nem igényel.
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: Javaslat a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló rendelet megalkotására
Főépítészi feladatokra vonatkozó megbízási szerződés tervezet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: településképi
törvény) hatályba lépését követően az önkormányzatnak legkésőbb 2017. október 1-ig
önkormányzati rendeletben kell megállapítani a településkép védelmének helyi szabályait.
A településképi rendelet megalkotásának előfeltételei:
1. a partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet, valamint
2. az Arculati Kézikönyv
megalkotása.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28-29. §-ai előírják, hogy
az önkormányzatnak véleményeztetést megelőzően rendeletben döntenie kell a partnerségi
egyeztetés szabályairól.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása során biztosított
legyen a partnerek tájékoztatása.
Ennek során az önkormányzatnak dönteni kell:
- a partnerek tájékoztatásának módjáról és eszközeiről,
- a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módjáról és határidejéről,
továbbá nyilvántartásának módjáról,
- az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módjáról, a
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjéről,
- az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedésekről.
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A fenti tartalmi követelményeknek, valamint az önkormányzat helyi adottságainak
figyelembevételével készült el az előterjesztés mellékletét képező partnerségi egyeztetés
szabályait tartalmazó rendelet-tervezet.
Annak érdekében, hogy az elkészülő Településképi Arculati Kézikönyv és településképi
rendelet a lehető legmagasabb minőségben készülhessen el, a településkép védelmi törvény
előírja, hogy minden önkormányzatnak legalább ezek elkészítésének idejére önkormányzati
főépítészt kell alkalmaznia.
Önkormányzati főépítész feladata, hogy képviselje a település beépítésével, területeinek
felhasználásával, térbeli kialakításával, a településképpel kapcsolatos építészeti érdekeket.
Tiszacsege Város Települési Arculati Kézikönyv, Településképi Rendelet és a településképi
rendelethez kapcsolódó Helyi Építési Szabályzat módosításával összegfüggő főépítészi
feladatokra vonatkozó megbízási szerződés tervezetet elkészítettük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet,
valamint a megbízási szerződés tervezetét elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2017. április 7.

Szilágyi Sándor
polgármester
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TERVEZET
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (… …) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi
rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
Tiszacsege Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-ban meghatározott feladatellátás
érdekében a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Tiszacsege város (a továbbiakban: település) közigazgatási területére
vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi
arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy
módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.
II. Fejezet
Partnerségi egyeztetés szabályai
2. Az egyeztetésben résztvevők köre
2. § E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek)
köre:
a) a település lakossága,
b) a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező
érdekképviseleti szervezetek,
c) a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezetek,
d) a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek,
e) a településen működő vallási közösségek (az Országgyűlés által elismert egyházak).
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
3. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a partnerek
tájékoztatásának elősegítésére a www.tiszacsege.hu (a továbbiakban: honlap) honlapon külön
tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes
megjelenítése érdekében.
(2) A polgármester a partnereket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint
tájékoztatja:
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a) az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén a Tiszacsegei Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,
b) az önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,
c) az önkormányzat helyi lapjában közzétéve,
d) lakossági fórum keretében,
(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint előírt esetekben a
településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a
településrendezési eszközökkel, valamint településképi arculati kézikönyvvel és településképi
rendelet készítésével, módosításával kapcsolatban a település jövője iránt érdeklődő és azért
tenni kívánó lakosság közvetlen találkozására ad lehetőséget a tervezésben résztvevőkkel.
(4) A lakossági fórum formája lehet:
a) önállóan megrendezett lakossági fórum, vagy
b) közmeghallgatással egy időben megrendezett lakossági fórum, mely esetben önálló
napirendi pontként történik meghirdetése, vagy
c) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésére összehívott lakossági fórum, mely
esetben önálló napirendi pontként történik meghirdetése, vagy
d) nyilvános képviselő-testületi ülésére összehívott lakossági fórum. Ez esetben önálló
napirendi pontként meghirdetve.
(5) A lakossági fórum előtt 8 nappal, annak helyszínéről és időpontjáról tájékoztatást kell
közzétenni a honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján, amennyiben lehetőség van rá
szórólapon.
(6) Lakossági fórumon az ott elhangzottakkal kapcsolatban vélemény tehető szóban
jegyzőkönyvbe diktálva vagy írásban a jegyzőkönyvvezető részére átadva, illetve a lakossági
fórumtól számított 8 napon belül (kivéve, ha a Rendelet ettől eltérő határidőt állapít meg).
4. § (1) Amennyiben az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén történő
elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben
megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő
betekintésre.
(2) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a fejlesztéseket megalapozó dokumentum
tervezettel kapcsolatban az ott megjelölt időpontig javaslatot tehetnek, véleményt
nyilváníthatnak az alábbi módokon:
a) papír alapon, postai úton írásban az önkormányzat címére (4066 Tiszacsege, Kossuth
utca 5.)
b) elektronikus levélben a pmhivatal@tiszacsege.hu e-mail címre történő megküldéssel.
(3) A hivatalosan javaslatot, véleményt adó partnerekkel történik tovább a Rendelet szerinti
egyeztetés.
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4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása
5. § (1) Az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén kifüggesztett hirdetmény, a
helyi lapban történő közzététel, valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi
véleményadásra rendelkezésre álló időtartamot. Ez az időtartam nem lehet kevesebb a Rendelet
szerint előírt időtartamtól.
(2) A javaslatokat, véleményeket írásban kell a partnereknek megadni, kivéve lakossági
fórum megrendezésekor, mely esetén a véleményeket szóban jegyzőkönyvbe diktálva, vagy
írásban a jegyzőkönyvvezető részére átadva lehet megadni, vagy a lakossági fórum időpontjától
számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikus úton megtenni.
(3) A beérkezett javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell
megőrizni.
(4) A határidőben beérkezett javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell
készíteni a megbízott főépítésznek. Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell
kérni a Képviselő-testület döntését is. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és
megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva.
(5) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell
juttatni, annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A javítás módjáról
tételesen, írásos tervezői válasz formájában válaszol, melyet szintén az ügyirathoz kell iktatni és
abban kell megőrizni.
6. § (1) A partnerségi egyeztetés során beérkezett javaslatotokat, véleményeket a megbízott
főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület számára. Ebben
megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt véleményeket is.
(2) Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai
javaslatoktól. Az így készített szakmai előterjesztés alapján a Képviselő-testület meghozza
döntését. Ezt követően a döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az
ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.
(3) Az indokolást meg kell küldeni tértivevényes úton a javaslatot, véleményt tevő partnernek.
5. A nyilvánosságot biztosító intézkedések
7. § A jóváhagyott dokumentumok közzétételéről a polgármester – a feladatkör szerint
illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadást követő 15 napon belül rövid,
közérthető összefoglaló kíséretében a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tárhelyen, valamint
az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén nyomtatásban. Amennyiben annak
terjedelme nem teszi lehetővé, az elérési hely megjelölését biztosítani kell.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2017. április
5

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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melléklet a …/2017.(… …) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege közigazgatási területén működő civil szervezetek, alapítványok,
egyesületek, ifjúsági klubok, egyházi szerveztek, nemzetiségi és etnikai
közösségek, kisebbségi csoportok
Szervezet neve

Képviselő neve

I.sz.

Település

Utca

Elérhetősé
g

Tiszacsege
Városi
Sportegyesület

Bagdi Sándor

elnök

4066

Tiszacsege

Kossuth u.
5.

06/30 6242415

Tiszacsegei
Nyugdíjas
Egyesület

Kónya Mihályné

elnök

4066

Tiszacsege

Fő u. 42.

06/30 5252065

Csegei
Csengőszó
Alapítvány

Kiss Sándorné

elnök

4066

Tiszacsege

Fő u. 95.

06/52 588055

Csegei Patás
Pajtás
Hagyományőrző
Egyesület

Pap Albert

elnök

4066

Tiszacsege

Homokhát
I. u. 1/a.

Tiszacsegei
Hagyományőrző
Néptánc
Egyesület

Bagdiné Elekes
Katalin

elnök

4066

Tiszacsege

Bocskai u.
70.

06/30 4320375

Tiszacsegei
Polgárőr
Közhasznú
Egyesület

Simon Albert

elnökhelyette
s

4066

Tiszacsege

Batthyány
u. 2.

06/30 4747255

Városi Önkéntes
Tűzoltó
Egyesület
Tiszacsege

Németh József

elnök

4066

Tiszacsege

Kossuth u.
5.

06/30 2490433

4066

Tiszacsege

Kossuth u.
5.

06/30 4809681

Tiszacsege
Ifjúságáért
Alapítvány

Kardos József
Farkas Jánosné

elnök
szakmai
vezető

Jellemzők
Football és birkózás
szakosztályok felnőtt és gyermek
korcsoportban. Tiszacsege Város
sportéletének összefogása az
ifjúsági, valamint a tömegsport
területein, a tevékenységek
fejlesztése.
A nyugdíjas korú lakosság
hasznos szabadidő eltöltésének
megszervezése, segítése,
érdekképviselete, együttműködés
a helyi egészségügyi
szervezetekkel.
A tiszacsegei gyermekek és
fiatalok nevelése, oktatása,
képességfejlesztése, tanórán és
tanórán kívül. Egészséges
életmódra nevelés. Sport és
szabadidős tevékenység, az
etnikai kisebbség támogatása.
A csikós hagyományok őrzése,
lovasbemutatók, a gyermekkorú
korcsoport megismertetése a népi
hagyományokkal, lovas
kultúrával, kulturális
tevékenység, hagyományőrzés,
városi rendezvényeken részvétel.
Néptánc hagyományok őrzése,
felnőtt és gyermekcsoportok
hagyományos népi játékokkal,
néptánccal való megismertetése,
fellépések szervezése, kulturális
tevékenység, hagyományőrzés.
A közrend és
közlekedésbiztonság, a
bűncselekmények megelőzése és
baleset megelőzés, katasztrófa
elhárításban közreműködés,
együttműködés a rendőrséggel.
Elősegíti Tiszacsege Város
közrendvédelmét, a tűzoltás,
tűzmegelőzés, tűzelhárítás,
mentés és katasztrófa elhárítás
területeken.
A gyermek és fiatal korosztály
számára hasznos szabadidő
eltöltését célzó programok,
rendezvények szervezése,
együttműködés a helyi óvodával,
iskolával, könyvtárral, ezen
szervezetek munkájának segítése.
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Tiszacsege
Fejlődéséért
Alapítvány

VACKOR
Tiszacsegei
Óvodai
Alapítvány
Tiszacsegei
Horgász és
Természetvédel
mi Egyesület
Református
Egyház
Tiszacsege

A településen működő,
hivatalosan nem bejegyzett
szervezetek összefogása
(Őszirózsa Népdalkör, Önkéntes
Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda,
Cantare Női kórus), kulturális
programokon való részvétel.

Németh József

elnök

4066

Tiszacsege

Kossuth u.
5.

06/30 4747255

Kovács Anna

elnök

4066

Tiszacsege

Kossuth u.
5.

06/52 373069

A tiszacsegei óvodások
harmonikus fejlődésének
elősegítése.

Simon Albert

elnök

4066

Tiszacsege

Tavasz u.
88.

06/30 4747255

A horgászsport fejlesztése,
népszerűsítése, tagjai számára
horgászati lehetőségek
biztosítása, a természet
szeretetére és védelmére való
nevelés.

Czető Norbert

református
4066
lelkész

Tiszacsege

Fő u. 36.

06/52 373079

A vallási teendőkön túl,
idősgondozást és nevelőszülői
hálózatot működtetnek.

06/52 588400

Feladatuk a kulturális autonómia
megvalósítása, a
hagyományőrzés, kulturális
értékek átörökítése, identitás
ápolása.

Tiszacsege Roma
Lakatos Géza
Nemzetiségi
Önkormányzat

elnök

4066

Tiszacsege

Petőfi u. 3.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján
A tervezett jogszabály:

a településfejlesztési koncepció, integrált
településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint
településképi arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítésével,
módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendelet
megalkotására
A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:
Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:
Környezeti következmények:
Egészségügyi következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

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

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása
van.
A rendelet megalkotásának költségvetési
hatása van.
A rendelet megalkotásának környezeti
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának egészségügyi
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának adminisztratív
terhet befolyásoló hatása van.
A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm.
rendelet
alapján
kötelező
rendeletalkotás.
A rendelet elmaradása esetén nem lenne
elfogadható,
vagy
módosítható
a
településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia, és az arculati
kézikönyv, a településképi rendelet.
A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
biztosítottak, a rendelet elfogadása és
alkalmazása pénzügyi többletforrást igényel.

Kelt: 2017. április 07.

Dr. Kertész Marianna
Jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2017.(IV. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Településképi
Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elkészítésével a 4K STÚDIÓ Tervező,
Beruházó és Szolgáltató Kft-t (képviseli: Kótai Csaba) – 4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8. –
bízza meg, melyre vonatkozóan a megbízási szerződést a határozat szerinti tartalommal
hagyja jóvá.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a megbízási szerződés
aláírásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft.
4024 DEBRECEN, NAP UTCA 5. II/8.
 Tel.: (20) 561-91-11
Fax: (52)-321-672
E-mail: kotai.csaba@gmail.com

03/2017.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Tiszacsege Város Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet
elkészítésére.
SZERZŐDŐ FELEK
Megrendelő:
Név/cégnév:
Székhelye és levelezési címe:
Adóazonosító száma:
Számlavezető bankja:
Bankszámlaszáma:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Képviseli:

Tiszacsege Város Önkormányzata
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
15728616-2-09
K&H Bank Zrt.
10402465-00028884-00000002
52/588-400
polgarmester@tiszacsege.hu
Szilágyi Sándor polgármester

Megbízott:
Név/cégnév:
Székhelye és levelezési címe:
Adóazonosító száma:
Számlavezető bankja:
Bankszámla száma:
Telefon: Fax:
e-mail:
Képviseli:
Tervezői engedély száma:

4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft.
4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8.
11675444-2-09
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
60600084-11055190
06-20-561-91-11
kotai.csaba@gmail.com
Kótai Csaba
É/1-09-0543

1., SZERZŐDÉS TÁRGYA
Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Megbízott elvállalja az alábbi munka
elvégzését:
Tiszacsege Város Települési Arculati Kézikönyv, Településképi Rendelet és a településképi
rendelethez kapcsolódó Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő teendőket.
Leszállítandó dokumentációk és azok ütemezése:
I.
ütem
 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelt szerinti partnerségi egyeztetés szabályainak
módosítása.
 Települési Arculati kézikönyv készítése.
 Települési Arculati kézikönyv egyeztetése és testületi elfogadása.
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II.

III.






ütem
Településképi Rendelet megalkotása.
Helyi védett épületek nyilvántartásának elkészítése.
Települési Rendelet egyeztetése és testületi elfogadása (Települési Arculati
Kézikönyvvel egyidőben).
ütem
Helyi Építési Szabályzat településképi rendelet szerinti módosítása és a hozzá
kapcsolódó állami főépítészi eljárás koordinálása.

Az eszközök jogszabályokban meghatározott tartalommal kerülnek kidolgozásra.
A készítendő eszközök nem tartalmaznak:
- Értékvizsgálat – örökségvédelmi
megalapozó vizsgálata - Beépítési vázlatot.

hatástanulmány,

településrendezési

eszköz

Fenti munkarészeket szükség esetén a megbízó adatszolgáltatásként biztosítja.
Tervek az eljárás folyamatának megfelelőn, három ütemben kerülnek leszállításra.
Megbízott a 7. pontban lévő díjazásért biztosítja jogszabály szerint a főépítészi feladatok
ellátását is.
2., TERVEZÉSI HATÁRIDŐK
I. ütem:
Települési Arculati Kézikönyv jóváhagyandó példánya: szerződés aláírástól
számított 40 munkanapon belül.
II. ütem:
Településképi Rendelet: Települési Arculati Kézikönyv jóváhagyását követő
30 munkanapon belül.
III. ütem:
Helyi Építési Szabályzat módosítása: Településképi Rendelet jóváhagyást
követő 30 munkanapon belül.
Tervező köteles a tervezési tevékenység eredményeként létrejött dokumentációt véghatáridőre
megrendelőnek átadni. Előszállítás lehetséges.
3., TERVSZOLGÁLTATÁS
Települési Arculati Kézikönyv:
- 1 pld Cd-n Word formátumban.
- 5 pld Cd-n pdf formátumban
- 3 pld papíralapú formában.
Településképi Rendelet:
- 5 pld Cd-n pdf formátumban
- 3 pld papíralapú formában.
Helyi Építési Szabályzat módosítása:
- 5 pld Cd-n pdf formátumban
- 3 pld papíralapú formában.
A Megrendelő által igényelt többletpéldányok költségeit tervező külön elszámolhatja.
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4., ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy munkája során a vonatkozó kötelező jogi normák
(törvények, rendeletek, utasítások, hatósági előírások, szabványok), ezek hiányában a
kialakult szakmai követelmények és gyakorlatok alapján végzi el.
5., TERVEZŐI JOGOSULTSÁG
Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka teljesítéséhez szükséges, tervezői engedéllyel ő
vagy alvállalkozója rendelkezik.
6., SZELLEMI TERMÉK VÉDELME
Települési Arculati Kézikönyv jogvédelem alatt áll. Módosítani csak a készítőjének
engedélyével lehetséges.
7. SZERZŐDÉSES ÁR
Megbízottat a jelen szerződésben vállalt tervezési tevékenységéért a következő tervezési díj
illeti meg, a tervdokumentáció átadásakor a 2. pontban felsorol ütemezés szerint:
Teljes megbízási díj: 2.000.000
ötszáznegyvenezer magyar forint

+ 27% Áfa=

2.540.000

Ft azaz

kettőmillió-

I. ütem: 1.400.000 + 27% Áfa= 1.778.000 Ft azaz egymillió hétszázhetvennyolcezer magyar
forint
II. ütem: 300.000 + 27% Áfa= 381.000 Ft azaz háromszáz nyolcvanegyezer magyar forint
III. ütem: 300.000 + 27% Áfa= 381.000 Ft azaz háromszáz nyolcvanegyezer magyar forint
A fenti ár az 1. pontban részletezet tartalmat, tartalmaz.
8., FIZETÉSI FELTÉTELEK
8.1., Megrendelő a munkáért járó díjat a számla kézhezvételétől számított nyolc napon belül
átutalással egyenlíti ki, a fent megjelölt bankszámlára.
8.2., Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj (7.pont) pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll.
8.3., A számla késedelmes kiegyenlítése esetére a szerződő felek késedelmi kamatként a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének fizetésében állapodnak meg.
9., KÖTBÉR MÉRTÉKE
Amennyiben a megbízott késedelmesen teljesít, a kötbér mértéke heti 2,0%, de legfeljebb a
szerződéses összeg 20%-a.
10., SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS, ÉRVÉNYTELENSÉG
Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható, illetve egészíthető ki érvényesen. A szóbeli
megállapodást a Felek nem fogadják el érvényes szerződés módosításként, kiegészítésként.
Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése nem lenne érvényes, úgy ez nem hat ki a
többi szerződéses rendelkezés érvényességére.
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11., EGYÉB FELTÉTELEK
11.1., Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, Megbízott jogosult addigi tevékenységének
ellenértékét a készültségi fok alapján elszámolni.
11.2., Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a munka során birtokába jutó
információkat bizalmasan kezeli, azokba illetéktelen betekintés lehetőségét kizárja.
11.3., Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
11.4., A munkához szükséges adatszolgáltatásokat (a munka elkészítéséhez szükséges
információkat, önkormányzati döntéseket) a megrendelő a feladat előrehaladtához
szükséges ütemben és időpontban biztosítja.
(A határidő tartásának előfeltétele a szükséges adatok, testületi ülések és testületi
döntések tervezési határidő szerinti megtörténte Mivel az egyeztetés ideje a külső
szervektől függ, ezért az egyeztetések időtartalmáért a tervező nem vállal felelőségét.
A határidőkbe ezen időszakok nem számítanak bele.)
A szerződő felek jelen szerződést – áttanulmányozás, értelmezés és megértés után – mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írják alá.

Tiszacsege, 2017. március…..

---------------------------Megrendelő:
Tiszacsege Város Önkormányzata

----------------------------Megbízott:
4K STÚDIÓ Kft.
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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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó testületi ülésére
Tárgy: Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!
2006. június 1-jén lépett hatályba a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a
továbbiakban: Kertv.), melynek 12. § (5) bekezdése felhatalmazást adott a helyi
önkormányzatok képviselő-testületeinek arra, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével
rendeletben szabályozzák az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét.
A vendéglátó tevékenységet, az üzletek működésének feltételeit az utóbbi években többször
szabályozták újra. Az üzletek nyitva tartását illetően azonban mindegyik jogszabály
meghagyta azt a lehetőséget, hogy a kereskedő maga határozza meg üzlete nyitva tartási
idejét. Az egység működési idejére vonatkozóan csupán bejelentési kötelezettség terheli a
vállalkozót a jegyző felé.
A Kertv. a lakossági panaszok orvoslására lehetőséget ad arra is, hogy a kereskedelmi hatóság
bejelentés alapján vagy hivatalból – a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez
való jogának biztosítása érdekében – külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű
zaj esetén egyedi hatósági ügyben korlátozza az üzlet éjszakai nyitva tartását. Ezekben az
eljárásokban még a tényállás alapos tisztázását követően is – éjszakai ellenőrzések, tanú
meghallgatás, társhatóságok bevonása stb.- nehéz minden kétséget kizáróan bizonyítani a
zavaró hatást. Amennyiben a hatóság mégis meg tudja állapítani a zavaró hatást, a döntés
rendkívül egyszerű módon kijátszható a kereskedelmi jogszabály által biztosított „átadásátvételi” eljárással amiatt, hogy a nyitva tartást korlátozó döntés adott üzemeltetőre
vonatkozik, nem pedig a vizsgált egységre.
A rendelet-tervezet megalkotását elsődlegesen az indokolja, hogy városunk lakói
bejelentéseikben, panaszaikban számtalan esetben kifogásolták a vendéglátó üzletek éjszakai
üzemelését, valamint az egység előtt tartózkodó, illetve az érkező és távozó vendégek
közterületen tanúsított magatartását.
A szórakozóhelyek környezetében tapasztalható éjszakai hangoskodás, randalírozás,
vandalizmus, kukaborogatás, szemetelés, az érkező-induló gépjárművek zaja, ajtócsapkodás,
az egységnél parkoló autókból kihallatszó hangos zene, valamint az ott élő lakókkal szembeni
arrogáns magatartás Tiszacsege szinte valamennyi városrészét érinti, de ez tapasztalható
országos szinten is.
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A helyi sajátosságokat figyelembe véve ezért több helyi önkormányzat alkotott olyan
rendeletet, mely a szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartását korlátozta.
Az Alkotmánybíróság több döntésében foglalkozott e kérdéskörrel, hangsúlyozva, hogy a
vállalkozáshoz való alapjog – mint az alapvető jogok döntő többsége – nem korlátozhatatlan,
korlátozását indokolhatja például a környéken lakók egészséges környezethez való jogának
érvényesülése.
Fontos kitétel, hogy a hozzájáruló nyilatkozatok, engedélyek visszavonhatóak, amennyiben az
érintett vendéglátó egységek visszaélnek a lakók jóhiszeműségével, működésükkel
lehetetlenné teszik a környezetükben élők éjszakai pihenését. Amennyiben az eltérő
nyitvatartási engedély visszavonásra kerül, a döntést tartalmazó határozat jogerőre
emelkedésétől számított 1 évig eltérő nyitva tartás nem engedélyezhető.
Tiszacsege, 2017. április 07.

Szilágyi Sándor
polgármester
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TERVEZET
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… (… …) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli
el:
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság
életkörülményeinek, pihenéséhez, nyugalmához különösen az éjszakai (22.00 - 06.00 órák
közötti) pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Tiszacsege Város közigazgatási területén működő
vendéglátó üzletekre.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a szálláshely-szolgáltatás részeként üzemeltett, kizárólag szállóvendégeket
kiszolgáló vendéglátó üzletre,
b) közoktatási intézményekben tartott rendezvényre,
c) lakodalmak, esküvők helyszíneire,
d) az Önkormányzat és a település bejegyzett társadalmi szervezetei, egyesületei által
megtartott rendezvények helyszíneire.
e) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényre.
Értelmező rendelkezések
3. §
Jelen rendelet alkalmazásában:
a) vendéglátó üzlet: kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban:
Ker. tv.) 2. § 27. pontja szerinti olyan üzlet, melyben az üzemeltető a Ker. tv. 2. § 30.
pontja szerinti szolgáltatói tevékenységet végez (pl. ételbár, bisztró, pecsenyesütő,
büfé, falatozó, fagylaltozó, kávézó, söröző, borozó, stb.),
b) éjszakai nyitva tartás: 22.00 óra és 6.00 óra közötti nyitva tartási idő.
c) nyári időszak: június 01. és augusztus 31. közötti időszak.
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A vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendje
4. §
(1) Tiszacsege Város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek 23.00 órától 06.00
óráig nem tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő nyitva tartás engedélyezéséről első fokon a Képviselő-testület
dönt.
5. §
(1) A Képviselő- testület az eltérő nyitva tartást meghatározott időpontra vagy határozatlan
időre engedélyezheti.
a) Amennyiben a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatban egy éven belül a
vendéglátó üzlet mindenkori üzemeltetőjével szemben nem érkezett lakossági
panasz, vagy bejelentés, és
b) vállalja, hogy az eltérő nyitva tartást követően, reggel 07.00 óráig a vendéglátó üzlet
100 méteres környezetében lévő, a vendéglátó üzlet tevékenységével
összefüggésben, a közterületen keletkezett hulladék összegyűjtéséről és
elszállításáról gondoskodik, függetlenül a hulladékbirtokos személyétől.
(2) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltetőnek határozatlan időre
vonatkozó kérelem esetén az eltérő nyitva tartás kezdő időpontját megelőzően legalább
30 nappal korábban, meghatározott időpontra vonatkozó kérelmet a rendezvény
időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a rendelet 1.
mellékletét képező nyomtatványon a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban. Az eltérő
nyitva tartás iránti kérelmet a Képviselő-testület a következő ülésen, de legkésőbb a
kérelem benyújtásától számított 8 napon belül bírálja el.
(3) A bejelentés tartalmazza:
a) az üzemeltető nevét, székhelyének címét;
b) a vendéglátóhely elnevezését, címét;
c) a nyitva tartás meghosszabbításának naptári napját, idejét (év, hónap, nap, óra, perc
formátumban meghatározva);
d) a rendezvény jellegét, megnevezését.
(4) A bejelentésről a jegyző tájékoztatja a rendőrséget.
(5) E rendeletben meghatározott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) Az eltérő nyitva tartás iránti engedélyt a Képviselő-testület visszavonja, amennyiben az
engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül legalább két
panasz érkezik a vendéglátó üzlet ellen.
(7) Az eltérő nyitvatartási engedély visszavonása esetén a döntést tartalmazó határozat
jogerőre emelkedésétől számított 1 évig eltérő nyitva tartás nem engedélyezhető.

4

Záró rendelkezések
6. §
Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2017. …………….

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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melléklet a …/2017.(… …) önkormányzati rendelethez
ELTÉRŐ NYITVA TARTÁS IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott:
Név: ……………………………………………………………………………………………
Lakcím/Székhely:

………………………………………………………………………….…,

mint a …………………………………………………….………… elnevezésű és 4066
Tiszacsege ……………..……………………………………………….…..….…. szám alatti
vendéglátó üzlet üzemeltetője ezúton kérem az általam üzemeltetett vendéglátó üzlet éjszakai
nyitva tartásának engedélyezését
meghatározott időpontra / határozatlan időre/
a következők szerint:
Engedélyezni kért időpont/időpontok:
hétfő:

……………..-tól ………………..-ig

kedd:

……………..-tól ………………..-ig

szerda:

……………..-tól ………………..-ig

csütörtök:

……………..-tól ………………..-ig

péntek:

……………..-tól ………………..-ig

szombat:

……………..-tól ………………..-ig

vasárnap:

……………..-tól ………………..-ig

Kijelentem és vállalom, hogy az eltérő nyitva tartást követően reggel 07.00 óráig a
vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében lévő a vendéglátó üzlet tevékenységével
összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodom,
függetlenül a hulladékbirtokos személyétől.
Dátum, ………………………………

……………………………………
kérelmező üzemeltető aláírása
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján)
A tervezett jogszabály:

az üzletek éjszakai nyitva tartásának
rendjéről szóló ../2017. (… …)
önkormányzati rendelet megalkotása

A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:

Gazdasági, költségvetési hatásai:

Környezeti, egészségügyi
következmények:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A vendéglátó üzletek környezetében élők
egészséges környezethez és pihenéshez való
jogának fokozott érvényre jutása.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának,
ellenőrzésének gazdasági, költségvetési
hatása elenyésző a várt társadalmi hatás
tükrében.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a
környezetre, és a zajártalom csökkenése
következtében a rekreációs, pihenési
feltételek biztosításának javulása révén a
lakók egészségügyi állapotára gyakorolt
pozitív hatása jelentős.
A rendelet megalkotásának adminisztratív
terhet befolyásoló hatása nincs.
A rendeletalkotás
elsődleges célja, hogy a vendéglátó üzletek
környezetében tapasztalható - az ott
élő
lakosok
éjszakai
nyugalmát
nagymértékben zavaró - hangoskodás,
randalírozás,
szemetelés
csökkentése
érdekében a szórakozóhelyek éjszakai
nyitva tartását korlátozza.
Az üzemeltetők és a lakosok közötti
konfliktusok, vitás esetek előfordulási
gyakoriságának csökkenése.
A feltételek biztosítottak, a rendelet
elfogadása és alkalmazása nem igényel
többletforrást.

Kelt: 2017. április 07.

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által
működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól
2016. január 01. és 2016. december 31. időszak vonatkozásában
Tisztelt Képviselő-testület!
A központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére kötött társulási megállapodás
értelmében a központi orvosi ügyeletet működtető önkormányzat minden évben beszámol a
társult önkormányzatok felé az ügyelet működésével kapcsolatos kiadásokról, valamint
bevételekről. Jelen beszámoló a központi ügyelet 2016. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.
A beszámoló mellékletében összesítve kerültek bemutatásra a működési kiadások, valamint a
társult önkormányzatok hozzájárulásai. A dologi kiadások között az ügyeletben résztvevő –
vállalkozói jogviszonyban álló - orvosok, asszisztensek, gépjárművezetők díjazása, a
szolgáltatás működési, az épület, valamint az ügyeleti gépjármű fenntartási kiadásai
szerepelnek (1. számú melléklet). Az ügyeleti épület takarítását már évek óta Tiszacsege
Város Önkormányzata közfoglalkoztatás keretében oldja meg.
Tiszacsege Város Önkormányzata által foglalkoztatott központi ügyeleti gépjárművezető
munkaviszonya 2016. július 04- től megszűnt. 2016. március 05. napjától kezdődően
felmentési idejét töltötte - ügyeleti feladatokat nem látott el -, ettől az időponttól kezdődően
az ügyeleti elszámolásban a bére nem szerepelt.
Az elmúlt évben a központi ügyelet finanszírozása zökkenőmentes volt, ehhez nagyban
hozzájárult a 2012. március 01-től hatályban lévő társulási megállapodás módosítása, melyet
minden település Képviselő-testülete elfogadott. A módosítás értelmében a központi ügyelet
éves költségvetésében szereplő hozzájárulás összegét havonta utalják a települési
önkormányzatok a működtető önkormányzat részére. A működtető önkormányzat a
pénzforgalmilag teljesült kiadásokról és bevételekről tételes elszámolást készít a negyedévet
követő hónap 30 napjáig, és megküldi a társult önkormányzatok részére.
A havonkénti tételes elszámolásokban szereplő önkormányzati hozzájárulások minden
esetben – a pénzforgalmilag teljesült működési, fenntartási kiadások OEP finanszírozást és
egyéb bevételt meghaladó részének – a lakosságszám arányában történő százalékos
megosztással kerülnek meghatározásra.

adatok Ft-ban
2016. év
28.908.189.
13.509.70015.398.489-

Kiadások
OEP finanszírozás
Önkormányzati hozzájárulások összesen

A beszámolási időszakon belül a központi ügyelet OEP finanszírozása egy alkalommal
változott, 2016. június 01-től 4.300- Ft-tal csökkent.

Jelenleg a finanszírozás havi összege 1.119.300- Ft.
Utoljára 2013. március 01. napjával került sor díjemelésre az orvosok, az asszisztensek és a
gépkocsivezetők vonatkozásában.
Az ügyeletben résztvevők díjazása az alábbiak szerint alakult:

Orvosok

Asszisztensek
Gépkocsivezetők

Hétköznap
Hétvége
Ünnepnapok
Hétköznap
Hétvége
Ünnepnapok
Hétköznap
Hétvége
Ünnepnapok

Óradíj
1.600 Ft
2.100 Ft
2.350 Ft
800 Ft
1.000 Ft
1.250 Ft
700 Ft
900 Ft
1.150 Ft

Az ünnepnapok külön díjazását csak a karácsonyi ünnepekkor alkalmazunk.
2016. május 01. napjától az ügyeletvezető havi díjazása 40.000 Ft-ról 80.000 Ft-ra
emelkedett.
Az ügyelet szakmai munkájáról dr. Gadóczi István ügyeletvezető ad számot (2. számú
melléklet).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalják meg és fogadják el a központi ügyelet
fenntartásáról szóló beszámolónkat.
Tiszacsege, 2017. január 16.

Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
polgármester

1. számú melléklet

KIMUTATÁS
A KÖZPONTI ÜGYELET KIADÁSAIRÓL ÉS BEVÉTELEIRŐL
2016. JANUÁR 01-2016. december 31 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN
KIADÁSOK:

adatok Ft-ban
2016. év

Személyi juttatások
Ügyeleti
gk.
személyi juttatása

291.600291.600-

vezető

Dologi kiadások
Készletbeszerzés összesen:
Üzemanyag:
Gyógyszer:
Kisértékű tárgyi eszköz:
Egyéb készlet:
Irodaszer:
Kommunikációs szolg.:
Egyéb információs szolg.:
Szolgáltatási kiadások össz:
Villany:
Gáz:
Víz és csatornadij:
Egyéb üzem.,fennt.szolg:
Vásárolt közszolgáltatás:
Általános Forgalmi Adó:
Adók, díjak, egyéb befizetések
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

28.616.5891.635.109561.946794.972128.36288.85060.979150.56449.1076.926.952124.161135.527130.3076.536.95718.940.000798.724116.13328.908.189-

BEVÉTELEK:
A központi ügyelet OEP finanszírozása:
2015. december 01. - 2016. május 30. között 1.123.600- Ft/hó, 2016. június 01. - 2016.
november 30. között 1.119.300- Ft/hó. Jogviszony ellenőrzésért kapott díj: 52.300- Ft.
A beszámolási időszakban az OEP finanszírozás összege: 13.509.700- Ft.

A települési önkormányzatok kiegészítő hozzájárulásának kimutatása:
Település

Kiegészítő hozzájárulás összege
2016.december 31-ig

Egyek
Újszentmargita
Tiszacsege
Összesen:

2016. december 31-ig befizetett
hozzájárulások összege

6.960.117- Ft

6.102.000- Ft

1.986.404- Ft
6.451.968- Ft
15.398.489- Ft

1.108.720- Ft
8.187.769- Ft
15.398.489- Ft

Tiszacsege, 2017. január 16.

Langó Józsefné
pénzügyi ügyintéző sk.

BESZÁMOLÓ
Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita
Központi Orvosi Ügyelet
2016 évi szakmai munkájáról

┌

┐

└

┘

Készítette: Dr. Gadóczi István

2016 évi összesített ügyeleti statisztika

2016
kihívás
tanácsadás
rendelőben
0-14 éves
15-59 éves
60 év felett
Egyek
Újszentmargita
Tiszacsege
Vendég
munkaóra

2016
kihívás
tanácsadás
rendelőben
0-14 éves
15-59 éves
60 év felett
Egyek
Újszentmargita
Tiszacsege
Vendég
munkaóra

január
75
7
205
84
137
66
70
46
164
4
584

augusztus
51
1
162
67
92
55
63
14
115
22
560

február
71
3
177
80
67
104
59
30
154
5
528

március
84
0
294
146
163
69
91
31
249
7
584

szeptember
57
3
203
77
109
77
77
28
149
9
544

október
73
4
267
66
145
67
86
34
147
11
584

április
46
0
165
77
84
50
48
19
138
6
552

május
57
0
192
77
101
71
76
28
136
9
576

november
47
2
158
54
105
48
50
24
130
2
552

június
50
0
208
71
122
65
67
25
159
7
544

december
64
1
164
59
102
68
59
21
142
7
576

Betegség csoportok szerinti megoszlás 2016 -ban

július
53
0
208
67
129
65
62
37
148
14
584

Éves össz.:
728
21
2403
925
1362
805
809
337
1843
103
6768

Felsőlégúti, fül-, gége panaszok
Szív- érrendszeri betegségek
Baleset, csípés, harapás
Emésztőrendszeri kórállapotok
Mozgásszervi panaszok
Pszichés- idegrendszeri
Urológiai, nőgyógyászati kórok
Fertőző bőr, szem, fül
Anyagcsere betegségek
Daganatos kórállapotok
Allergiás állapotok, asztma
Betegség nem található

715
409
382
398
235
207
178
326
69
57
79
37

Az Egyek - Tiszacsege - Újszentmargita közigazgartási területén működő központi orvosi ügyelet feladata
folyamatos sürgősségi betegellátás biztosítása településeink lakosai számára. E munkát a háziorvosok
rendelkezésre állásának idején kívül, megkeresés alapján végzi. Hétköznap 16:00 órától másnap 08:00
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában elérhető. Székhelyünk Tiszacsege Fő út 42 szám alatt található.
Telefonos elérhetőség: 06 52 373-598. Az ügyeletben egyidejűleg egy orvos, egy szakasszisztens és egy
gépkocsivezető dolgozik meghatározott munkaköri leírás alapján.
Az ügyeleti feladat 2016-ban 6768 munkaórát ölelt fel. Ebből munkaszüneti napon 252x16órát,
hétvégi/ünnepi beosztásban 114x24órát dolgoztak szakembereink. Ellátási területünkön 11.809 bejelentett
lakos él.
Orvosaink: Dr. Gaál Péter, Dr. Gadóczi István, Dr. Fábián Ferenc, Dr. Juhász Péter, Dr. Járay Éva,, Dr.
Mándi Zsuzsa, Dr. Nagy Vilmos, Dr. Vadász Györgyi
Ápolók: Farkasné Zs. Enikő, Fábián Karolina, Ferge János, Kása Atilla, Majláthné Veress Anita, Nagy
Lászlóné, Némethi Csaba, Soltész Gábor, Tóth Istvánné
Gépkocsivezetők: Erdős Antal, Gyenes József, Kovács Tibor, Kovács Zoltán, Lévai László, Major István
Tárgyi feltételek: az ügyeletet ellátó rendelő a törvényi feltételeknek megfelel, akadály-mentesített. Minden
orvosi műszer leltári sorozatszámmal ellátott, rendszeresen karbantartott. Az ellátóhelyen és a gépkocsiban
defibrillátor, EKG készülék (elemzési lehetőséggel), oxigén palack és sürgősségi táska is rendelkezésre áll.

Gépjárművünk megkülönböztető jelzéssel ellátott, a vonatkozó rendelet előírásának mindenben megfelelő
rendszeresen karban tartott terepjáró gépkocsi volt.
A gyógyszerek ellátásáról heti renszerességgel gondoskodom, a takarító és tisztítószerek háromhavonta,
központi megrendeléssel kerülnek beszerzésre. A tisztító-, fertőtlenítő takarítás - a hétvégét is beleértve mindennapos és megfelel az infekciókontroll előírásainak.
Az alábiakban a fenti összesítő táblázat jobb áttekinthetősége céljából részletező grafikonokkal igyekszem
érzékeltetni a sürgősségi tevékenységet. A korábbi gyakorlatnak megfelelően elsőként a forgalmi adatokról
mutatok be egy ábrát. 2016 évben 3092 beteg kereste meg ügyeletünket.

2016 évi ügyeleti betegforgalom havi bontásban
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Látható a tél-végi forgalom 400 fő/hó közelére emelkedése, amely a sok éves gyakorlattal korrelál.
Figyelemreméltó, különösen az elhalálozási statisztikával egybevetve (11), hogy a tavaszi és az őszi
„átállás” emeli mind a panaszos esetek, mind az exit-ek számát. A nyári plató kis mértékben a
nyaralóvendégek megjelenésével magyarázható. Részletesebb képet kapunk, ha megtekintjük az ellátás
helye szerinti adatokat.

Ellátás helye szerinti megoszlás havi bontásban a 2016 -os évben
350
300
250
kihívás
tanácsadás
rendelőben

Fő

200
150
100
50
0

február
április
június
augusztus október december
január
március
május
július szeptember november

Itt látható a regisztrált telefonos tanácsadások minimális száma mellett, hogy a rendelőben történő ellátások
200 fő/hó körüli átlaga jóval meghaladja a háznál törtzénő kezelések 60 fő/hó átlagát. Magyarázhatjuk ezt
az ügyelet könnyű elérhetősségével, gondolva a kis távolságokra (11-13 km), illetve a helyben élők amúgy
is magasabbnak mutatkozó megkeresési hajlandóságával.

A megkeresések lakóhely szerinti részarányos megoszlása
az ügyelet 2016 éves munkálya során

Egyek
Újszentmargita
Tiszacsege
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103

Az ellátási hatékonyságot jól mutatja az ellátások definitív jellegére, azaz a helyszínen befejezett, versus a
kórházi továbbkezelésre utalt páciensek arányosított diagramja.

Helyszínen ellátott
Kórházba utalt/mentő
Kórházba utalt/saját
gk.

Látható, hogy szakembereink az esetek kb. 70% -ában végleges ellátásban részesítették a vizsgáltakat, így
azok tovább utaztatására, szállítására, költséges kórházi kezelésére nem kellett sor kerüljön. Árnyalja a
képet, hogy ezen betegek jó része a későbbiekben a háziorvosi körzetekben kapott további gondozást, illetve
állapotuk nem érte el a kórházi beutalás indokoltságának küszöbét.
Érdekes rátekinteni az ellátottak koreloszlására, amit az alábbiakban havi bontásban, majd egyszerűsített
torta-diagrammban is kielemzünk.

Ellátottak koreloszlása havi bontásban 2016
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A teljes ellátások felét a csecsemő/gyermek és a 60 év felettiek kezelései teszik ki, amely érdekében az
ellátó orvosaink jelentős hangsúlyt fektetnek gyermekgyógyászati és gerontológiai szakmai specifikációjuk
szinten tartására. Visszatekintve a már említett márciusi eset-kiugrásra látható, hogy a standard szintű idősellátás mellett a középkorúak panasz-emelkedése és a gyermekgyógyászati problémák fokozódása
jelentkezett csúcsként.
A betegségtípusok tekintetében a fent bemutatott Betegség csoportok szerinti megoszlás táblázatot az

alábbi kördiagrammal kívánom szemléltetni.
Betegség megoszlás 2016 évi ügyeleti ellátottak körében
Felsőlégúti, fül-, gége panaszok
Emésztőrendszeri kórállapotok
Urológiai, nőgyógyászati kórok
Daganatos kórállapotok

Szív- érrendszeri betegségek
Mozgásszervi panaszok
Fertőző bőr, szem, fül
Allergiás állapotok, asztma

Baleset, csípés, harapás
Pszichés- idegrendszeri
Anyagcsere betegségek
Betegség nem található

A betegségtípusok eloszlásának vizsgálatakor előtűnik a kimenetelében szerencsére ártalmatlan, de magas
esetszámú felsőlégúti, döntően fertőzéses panasz (715 fő/év). Második a diagnosztizált szív- érrendszeri
betegség (409 fő/év), harmadik helyen a balesetből, csípésből, harapásból eredő ellátások állnak (ez évben
382 fő). Említésre méltó még az emésztőrendszeri panaszok száma (398 fő), kezdve az enyhe
gyomorrontástól a súlyosabb, kórházban kezelendő formákig, illetve szót érdemel a felsőlégúti kórokok
közé nem besorolt ferőző szem-, fül-, és bőrbetegségek száma (326 fő/év). Évről évre csökken a regisztrált
indokolatlan ellátások száma.
Az alábbi diagrammon orvosaink ügyeletben töltött idejét szemléltetem, itt is megköszönve heti 40 órás
munkájuk felett végzett magas színvonalú szakmai és emberi munkájukat.
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Fenti különbségek a terhelhetőségen kívül abból adódtak, hogy lehetőség nyílott külsős segítség bevonására
Dr. Járay Éva személyében, akit a már nyugdíjjazott Dr. Szabó Mária helyettesítésére állítottunk be, de
nappali munkája nem lévén örömmel vállalta kollégáinak ügyeleti kisegítését.

Összegzés
Ügyeleti beszámolóm a korábbi évekhez hasonlóan forgalmi naplóban és a számítógépben dokumentált
adatok alapján, manuálisan, retrográd készített statisztikai adatokat tartalmaz. A 2016-os évben
ügyeletünket 3092 beteg kereste fel (közel az ellátottak 1/3 -a, 925 csecsemő és gyermek volt). A kezeltek
lakóhely szerinti eloszlását elemezve látható, hogy a helyi elérhetőséget kihasználva a legtöbb a tiszacsegei
panaszos, bár a folyamatos orvosi ellátást egy beteg megmentett életéért is kötelességünk fenntartani . A
páciensek koreloszlása a korábbi évekkel egyező arányokat hozott, fejlesztve és fenntartva orvosaink széles
spektrumú gyógyítási potenciálját. Az ügyeleti ellátásban regisztrált betegségtípusok sok éve hasonló
statisztikát hoznak. Legtöbb a felsőlégúti, döntően fertőzéses panasz, melyet a szem-, fül-, bőrgyulladásaival egy csoportba véve túllépi az ezres nagyságrendet évente. A már veszélyesebb szívérrendszeri kórállapotok sokszor okai a továbbutalásoknak, megelőzésükre a nappali, háziorvosi
tevékenység mellett, a hangsúlyozott média-kampányban lenne lehetőség. Sok a balesetből, csípésből,
harapásból eredő ellátások száma, mely a lakosság odafigyelésével, megfontolt háztartási munkavégzésével
megelőzhető lenne. Folyamatosan csökken az indokolatlan ellátások száma, azonban a betegségek ügyeleti

előfordulása évről-érve hasonló incidenciát hoz. Remélem, hogy orvosaink és szakembereink áldozatos
munkájával ez évben is kivívtuk a lakosság megelégedését, és a létbiztonság és a személyes emberi
támogatás nyújtásával emeltük a térségben élők életminőségét.
Kérem beszámolóm elfogadását.
Dr. Gadóczi István

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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó testületi ülésére

Tárgy:

Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola telephely létesítésére vonatkozó
intézményátszervezési javaslat önkormányzati véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúböszörményi Tankerületének igazgatója
Tóth Lajos Árpád Úr a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskolában új telephelyek
létesítésére intézményátszervezési javaslatot terjesztett a döntéshozó Emberi Erőforrások
Minisztériuma felé.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 83. § (4) bekezdés h) pontja értelmében a
döntés előtt az ingatlantulajdonos önkormányzat véleményét ki kell kérni.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola új
telephelyek létesítésére vonatkozó felterjesztés, valamint Tóth Lajos Árpád tankerületi
igazgató Úr megkeresése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2017. április 7.
Szilágyi Sándor
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT:

…/2017.(IV. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltakat - úgy
határoz, hogy a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésével az
alábbiak szerint egyetért:
I.

A Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskolában új telephelyek létesítése:
1. 4071 Hortobágy, József Attila u. 1/a.
2. 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
3. 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5.
szám alatti általános iskolai feladatellátási helyeken.
Telephelyenként a művészeti ág-tanszak megnevezése: zeneművészeti ág- új
tanszakok:
akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, pengetős
tanszak, vonós és tekerő tanszak, kamarazene tanszak, vokális tanszak.
A felvehető maximális tanulólétszám:
4071 Hortobágy, József Attila u. 1/a.
4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5.

30 fő
60 fő
30 fő

Telephelyenként az évfolyamok száma zeneművészeti ágban: 2+6+4 évfolyam
A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolai
épületekben szükséges helyiségek rendelkezésre állnak.
4071 Hortobágy, József Attila u. 1/a.
Helyrajzi száma: 40/75
Hasznos alapterülete: 105 m2
4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
Helyrajzi száma: 803
Hasznos alapterülete: 171 m2
4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5.
Helyrajzi száma: 522
Hasznos alapterülete: 169 m2
A balmazújvárosi székhelyen a tanulólétszám stagnál, illetve csökkenő tendenciát mutat,
az így felszabaduló pedagógus-álláshelyek heti óraszámai fedezik a telephelyeken
szükséges személyi feltételeket.
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II. Az iskola szakmai alapdokumentumaiban az alábbi pontokban feltüntetett adatok
módosulnak:
2.1.2. telephelye: 4071 Hortobágy, József Attila u. 1/a.
2.1.3. telephelye: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
2.1.4. telephelye: 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5.
6. A köznevelési és egyéb alapfeladata pontok az alábbiakra változnak
6.1.2. Iskola maximális létszáma: 670 fő
6.1.3. A zeneművészeti ágban a maximális létszám 470 fő
A 6. A köznevelési és egyéb alapfeladata pont az alábbiakkal egészül ki:
6.3. 4071 Hortobágy, József Attila u. 1/a.
6.3.1. alapfokú művészeti oktatás
6.3.1.1. zeneművészeti ág- új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, rézfúvós tanszak, pengetős tanszak, vonós és tekerő tanszak, kamarazene
tanszak, vokális tanszak.
6.3.1.2. Az évfolyamok száma zeneművészeti ágban 12 évfolyam
6.3.1.3. A telephely maximális létszáma: 30 fő
6.4. 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
6.4.1. alapfokú művészeti oktatás
6.4.1.1. zeneművészeti ág- új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, rézfúvós tanszak, pengetős tanszak, vonós és tekerő tanszak, kamarazene
tanszak, vokális tanszak.
6.4.1.2. Az évfolyamok száma zeneművészeti ágban 12 évfolyam
6.4.1.3. A telephely maximális létszáma: 60 fő
6.5. 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5.
6.5.1. alapfokú művészeti oktatás
6.5.1.1. zeneművészeti ág- új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós
tanszak, rézfúvós tanszak, pengetős tanszak, vonós és tekerő tanszak, kamarazene
tanszak, vokális tanszak.
6.5.1.2. Az évfolyamok száma zeneművészeti ágban 12 évfolyam
6.5.1.3. A telephely maximális létszáma: 30 fő
III. A feladatellátás szolgáló vagyon adatainak változása
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga az
alábbi pontokkal egészül ki:
7.3. 4071 Hortobágy, József Attila u. 1/a.
7.3.1. Helyrajzi száma: 40/75
7.3.2. Hasznos alapterülete: 105 m2
7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.3.4. A fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
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7.4. 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
7.4.1. Helyrajzi száma: 803
7.4.2. Hasznos alapterülete: 171 m2
7.4.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.4.4. A fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
7.5. 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5.
7.5.1. Helyrajzi száma: 522
7.5.2. Hasznos alapterülete: 169 m2
7.5.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog
7.5.4. A fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a
Hajdúböszörményi Tankerületi Központot értesítse.
Határidő: 2017. április 20.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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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. Bóné Mónika

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 13-án tartandó
ülésére
Tárgy: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése értelmében – mely
2015. június 19-től hatályos – az alapító okiratot és annak módosítását az alapító adja ki a
kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2017. március 20-án a 4066 Tiszacsege, Fő u.
2/f. szám alatti épületből átköltözött a 4066 Tiszacsege, Fő u. 69-71. szám alatti épületbe.
Az alapító okirat módosítására a székhely címváltozása, a költségvetési fenntartójának,
valamint a gyermekétkeztetési tevékenység, mint alaptevékenység bejegyzése miatt van
szükség.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza az intézmény alapító okiratot módosító okiratát, és az
egységes szerkezetű alapító okiratot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatokat megvitatni és
határozatban elfogadni szíveskedjenek.
Tiszacsege, 2017.04.07.
Szilágyi Sándor
polgármester
Előterjesztés készítette:
…………………..

I.

Határozati javaslat

…../2017. (…..) KT számú határozat
Okirat száma:

Módosító okirat

A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet a Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által 2016.11. 22. napján kiadott 6823-22/2016. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tiszacsege
Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2017. (…..) KT számú határozatára
figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.1. székhelye: 4066 Tiszacsege, Fő utca 69-71.”

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:
9

Régi irodaépület

4066 Tiszacsege, Fő utca 2/f.

3. Az alapító okirat 3. alcíme a következő 3.2. ponttal egészül ki:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.”

4. Az alapító okirat 4.1. pontja a következő szöveggel egészül ki:
„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
meghatározott gyermekétkeztetési és szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása.”
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Tiszacsege, 2017. április ….

P.H.
Szilágyi Sándor
polgármester

II.

Határozati javaslat

…./2017. (….) KT számú határozat
Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4066 Tiszacsege, Fő utca 69-71.
1.2.2. telephelye(i):
1
2
3
4
5
6
7
8
9

telephely megnevezése

telephely címe

Kemping

4066 Tiszacsege, Hrsz.:2939/3

Temető
Piac

Strandfürdő (termálkút)
Strandfürdő

Üdülőépületek I-IV. vendégházak
Iskola konyha

Óvoda konyha

Régi irodaépület

4066 Tiszacsege, Hrsz.: 0603/2
4066 Tiszacsege, Hrsz.: 49.50

4066 Tiszacsege, Hrsz.: 2939/5
4066 Tiszacsege, Hrsz.:2940/3

4066 Tiszacsege, Muskátli út Hrsz.: 2999
4066 Tiszacsege, Fő utca 95.

4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/a.
4066 Tiszacsege, Fő utca 2/f.

2.
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.04.01
2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése
2. pontja szerinti településüzemeltetési feladatok, ezen belül a köztemető fenntartása, az 5.
pontja szerinti környezet-egészségügyi feladatok, ezen belül a köztisztaság, települési
környezet tisztaságának biztosítása, a 14. pontja szerinti kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a
hétvégi árusítás lehetőségét is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F.§ (3)
bekezdése c) pontja alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése,
elszállítása és ártalommentes elhelyezése.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
meghatározott gyermekétkeztetési és szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma
841117

szakágazat megnevezése

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Tiszacsege város városüzemeltetési feladatainak ellátása. Közterületek-parkok gondozása. Nem
közművel ellátott háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése. Szálláshely szolgáltatás,
strandfürdő, kemping üzemeltetése. Köztemető-fenntartás és –működtetés. Piac üzemeltetése.
Építőipari karbantartási munkák végzése. Étkeztetési feladatok ellátása: gyermekétkeztetés
köznevelési
intézményben,
munkahelyi
étkeztetés
köznevelési
intézményben,
gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében, intézményen kívüli
gyermekétkeztetés.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1
2
3
4
5

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

047120

Piac üzemeltetése

013320
045170
052020
063020

Köztemető-fenntartás és – működtetés

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás

6

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

9

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

7
8

10
11
12
13

4.5.
4.6.

081061
081071
096015
096025
104035
104037

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Tiszacsege Város közigazgatási területe

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási
előirányzatok 33%-a lehet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§–ra figyelemmel pályázat
útján határozott időre - 5 évre - bízza meg. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja felette.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya:
1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §
(4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak, a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet …………………. napján kelt ………………………. napjától
alkalmazandó ……./2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.
Kelt: ………………………………………………

P. H.
………………………………………………
Magyar Államkincstár

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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 13-án tartandó
ülésére
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata által az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot írt ki a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására”.
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek
minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása,
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése,
felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a mindennapos
testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi
közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Pályázati alcélok:
a)

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
(továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény
infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a
továbbiakban: óvodafejlesztés),
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális
fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása
(a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

b)

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új
sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

c)

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény
fejlesztése támogatható.
Kizárólag az aa) és ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül
több feladatellátási helyre támogatás.
Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel
érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgáljuk.
Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület
vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére
igényelhető támogatás.
A b) (sportfejlesztés) pont esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s)
pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás. Közös
feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen
működő hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás. Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel
érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi
támogatható feladatellátás is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg
(pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető. Amennyiben a
fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható
feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az
alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra
jutó adóerő-képességétől. Ezen kritériumokat alapul véve, a maximálisan igényelhető
támogatás 30.000.000- Ft, mely a fejlesztés összköltségének a 95%-a, a fejlesztés
összköltsége maximum 31.578.947- Ft lehet.
Előnyt élveznek
- intézményfejlesztés esetén
a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere,
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés),
b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak,
amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében a. a sportlétesítmény több település
kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül. - belterületi utak, járdák, hidak esetében
azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

Ennek megfelelően a pályázat keretében a Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatti ingatlanon - ahol
az 1-es és a 2-es számú háziorvosi, gyermekorvosi körzet, és a védőnői szolgálat működik - a
külső-belső nyílászárók, a kazán-, a tetőhéjazat cseréjét, valamint az épület külső
homlokzatának szigetelését 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 összege nem haladja meg a 1.578.947- Ft-ot, melyre fedezetet az általános tartalék
biztosíthat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati
javaslat elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2017. április 07.

Szilágyi Sándor
polgármester

…./2017. (… …) KT számú Határozati javaslat
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter
által, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázati felhívásra, az 1. a) pont szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújításárára igényelt támogatás témakörében pályázatot
kíván benyújtani, a Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatti ingatlan felújítására.
A fejlesztés bruttó összköltsége: maximum 31.578.947 Ft.
A fejlesztés forrásösszetétele
• állami támogatás: maximum
30.000.000 Ft
• saját forrás: maximum
1.578.947 Ft.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt
31.578.947 Ft összköltségű pályázathoz – annak pozitív döntése esetén - 1.578.947 Ft
saját forrást biztosít, az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék
terhére.
Határidő: 2017. május 02.
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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó ülésére
Tárgy: A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP4.1.8-16 számú pályázat benyújtása
Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a könyvtári intézményrendszer és
fenntartóik részére az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését
támogató szükséges infrastrukturális feltételek megvalósítása céljából.
A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek:
1. tevékenységtípus: Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató
feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív
foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas
helyiségek tereinek kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek
kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz
szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása,
épületbővítés.
2. tevékenységtípus: Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a
fejlesztés helyszínéül szolgáló meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú
terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek tereinek
átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti
kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó,
öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.
3. tevékenységtípus: Könyvtárbusz fejlesztés (csak megyei könyvtárak számára
támogatott).
4. tevékenységtípus: Digitális laborok kialakítása és kompetencia- és
készségfejlesztést támogató szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzése
a különböző életkori sajátosságoknak megfelelően (csak megyei könyvtárak számára
támogatott).
5. tevékenységtípus: A könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, képernyő,
nyomtató, szoftver, számítógép (használói- és munkaállomás), laptop, projektor,
interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az
informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKTeszközök. Önkiszolgáló kölcsönzéshez kapcsolódó IKT eszköz és szoftver RFID
rendszer kialakításához szükséges IKT és szoftver. Monitor, szkenner, digitális
kamera, külső háttértároló, Wifi- router és egyéb kisértékű IKT eszköz. A 3. és 4.
tevékenységtípus csak megyei könyvtár számára választható.

A felsorolt tevékenységek közül minimum egy választása és megvalósítása kötelező.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
6. tevékenységtípus: A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű
tevékenységhez kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzése.
7. tevékenységtípus: Fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató
könyvtári infrastruktúra fejlesztése, kialakítása, az alább felsoroltak közül legalább két
eszköz vagy szoftver eszköz beszerzése.
A támogatás maximális mértéke, az összes elszámolható költség 100 %-a.
Mértéke minimum 5 millió Ft, maximum 120 millió forint, az alábbi megkötésekkel:
1.
2.
3.
4.
5.

tevékenységtípus: 5-20 millió Ft
tevékenységtípus: 5-20 millió Ft
tevékenységtípus: 5-80 millió Ft
tevékenységtípus: 30-40 millió Ft
tevékenységtípus: 5-20 millió Ft

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek kiválasztását tekintve javasoljuk az
1-es tevékenységtípusra vonatkozó támogatási kérelem benyújtását, melyhez választható
tevékenységként a 6. tevékenységtípust célszerű betervezni.
A pályázat elkészítésével a Novis Betéti Társaságot (székhely: 1124 Budapest, Bürök u. 55.)
kívánjuk megbízni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó határozati
javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2017. április 05.

Szilágyi Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

…… /2017. ( … ...) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EFOP-4.1.8-16
számú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”
című pályázati felhívás keretén belül pályázatot kíván benyújtani, az 1-es
tevékenységtípusban.
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a pályázat elkészítésével kapcsolatos teendők
ellátásával a Novis Betéti Társaságot (székhely: 1124 Budapest, Bürök u. 55.) bízza meg.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a Novis Betéti Társasággal
(székhely: 1124 Budapest, Bürök u. 55.) a megbízási szerződés megkötésére.
Képviselő-testület felkéri továbbá Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a pályázat határidőben
történő benyújtásáról a Novis Betéti Társasát
Határidő: azonnal
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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó testületi ülésére

Tárgy: Döntés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1.
pályázaton történő részvételéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa a 2017. február hó 06.
napján megtartott ülésén támogatta, hogy a Társulás az 1463/2016.(VII.24.)
Kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1. pályázaton konzorciumi tagsági formában részt
vegyen, amelynek hatályba lépéséhez szükség van a Társulás települési önkormányzatainak
jóváhagyó határozataira.
A konzorcium további tagja Karcag Város Önkormányzata, vezetője a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda. A pályázat önerejét állami önerő támogatás igénybevételével, a Magyar Állam
hozzájárulásával tudja biztosítani a Társulás.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
2159-3/2017. iktatószámú megkeresése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Tiszacsege, 2017. április 7.
Szilágyi Sándor
polgármester

1

HATÁROZATI JAVASLAT
... /2017. (… ...) KT. számú HATÁROZAT:

a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak az 1463/2016.(VIII.24.) számú
kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1. pályázaton történő részvételéről

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1.
pályázaton részt vegyen az alábbiak szerint:
Források
Támogatás
Önerő
Összes forrás

2 400 000 000 Ft
270 000 000 Ft
2 670 000 000 Ft

2) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a támogatást
meghaladó részben a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 1463/2016.
(VIII.24.) Korm. határozattal módosított 1084/2016 (II.29.) Korm. határozatban
foglaltak szerint biztosítsa,
3) támogatja, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személlyé
történő bejegyzést követően a Társulás elnöke a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatokat és konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja, továbbá a
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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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/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 13-án tartandó
ülésére
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata által a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására pályázat benyújtása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (II.14.) önkormányzati rendeletét működési célú költségvetési
támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen 95.717 ezer Ft eredeti előirányzat
betervezésével fogadta el.
A támogatás igénylésének feltételeire a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
pályázatot írt ki a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet I.7 pont és a III. 1. pont szerint.
A pályázati kiírás szerint a pályázat célja lehet:
a) A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása a megyei önkormányzatok 2017.
évi váratlan kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembevételével.
b) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása a
települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
c) A b) pont szerinti rendkívüli települési támogatás keretében, azonban külön igénylés
és külön eljárás útján a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra
pályázhatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45.§-a szerinti települési támogatások 2017. évi kifizetéséhez.
A pályázati kiírás b) pontja szerinti támogatás esetében az év során folyamatosan, de
legkésőbb 2017. szeptember 30-ig. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be
pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén a támogatási kérelem a
határnapot követően is benyújtható azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának
határideje 2017. november 30.
Az előterjesztés készítésekor a pályázat készítése folyamatban van, az igényelt támogatás
összege még nem végleges, azonban azért, hogy a pályázat véglegesítését követően
benyújtható legyen, Képviselő-testületi határozatba foglalt szándéknyilatkozat szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2017. április 05.
Szilágyi Sándor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Lenténé Péva Anna

…../2017.(….) KT. számú HATÁROZAT:

a települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú mellékletének III.1 pont alapján
támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására.
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2017. május 31.
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/

POLGÁRMESTERI JELENTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 13-án tartandó ülésére
A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy
-

2017. március 21-én Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács ülésén vettem részt, ahol fő napirendi pontként „a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásai térítési díjainak
meghatározása” tárgyú napirendi pont került megtárgyalásra.

-

2017. március 21-én Balmazújvároson Hortobágyi Leader Egyesület közgyűlésén
vettem részt, ahol fő napirendi pontként „Elnökségi tag megválasztása”, „Helyi Bíráló
Bizottsági tag megválasztása”, „Alelnök megválasztása”, „Alapszabály ismételte
elfogadása”, a „2017. évi költségvetés elfogadása”, valamint a „Helyi Fejlesztési
Stratégia módosítása” került megtárgyalásra.

-

2017. március 29-én a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
részéről az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” projekt
fenntartására vonatkozó kötelezettségek és vállalások vizsgálata kapcsán utánkövetéses
helyszíni ellenőrzésre került sor.

-

2017. március 29-én Tiszacsegén a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében a
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Tiszacsege Város közbiztonságának javítása
céljából Közbiztonsági Egyeztető Fórumot szervezett. A Fórum célja volt, Tiszacsege
Városban a közbiztonságot érintő problémák feltárása, a városi intézményekkel, civil
szervezetekkel történő kapcsolattartás erősítése, a közbiztonság és bűnügyi helyzet
értékelése.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

35/2017.(III. 17.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívás keretén belül pályázatot kíván
benyújtani konzorciumi formában.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Ügynökséggel a megbízási szerződés
aláírása, valamint a pályázat határidőben történő benyújtása megtörtént.

45/2017.(III. 17.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került.
49/2017.(IV. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást fogadta el.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulás értesítése megtörtént.
51/2017.(IV. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában elfogadta a
Tiszacsegei Városi Óvodában és Bölcsődébe a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó
jelentkezés módját és idejét.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a hirdetmény közzététele megtörtént.
Kérem jelentésem elfogadását.
Tiszacsege, 2017. április 7.

Szilágyi Sándor
polgármester

Különfélék

