
                          
 
 
 
   
 
 
 

 
M E G H Í V Ó  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2017. május 30-án 
du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton 
tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONT: 
 

1./ A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2016. évben végzett 
munkájukról  
Ea.: Dr. Berecz József r. főtanácsos, kapitányságvezető 

 
2./ Tájékoztató a Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs 2016. évben végzett 

tevékenységéről 
 Ea.: Busi László r. főtanácsos, kapitányságvezető 
 
3./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
5./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016.(V.31.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
6./ VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-es kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, a Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése című pályázat” benyújtása 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
7./ Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI.01.) KT. számú 

rendelet 2017. évi I. számú módosítására, településtervezési feladatok ellátása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
8./ A Tiszacsege Város Önkormányzata Szabályzata a Településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
165/2013.(X.09.) KT. számú határozat  visszavonása 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
9./ Tiszacsege Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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10./ Az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának átfogó értékelése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
11./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
12./ Hortobágyi LEADER Egyesület (előleg lehívás) 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
13./ Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
14./  Termálstrand, Holdfény kemping szolgáltatásainak bővítése 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
15./ 2017. évi Csege Napok városi rendezvény tervezete 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
16./ Eltérő nyitva tartás iránti kérelem elbírálása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
17./  Hajdúnánás Városi Önkormányzat vételi ajánlata 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
18./ Nagy Gábor 4066 Tiszacsege, Lehel u. 33. szám alatti lakos telekvásárlás iránti 

kérelme 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
19./ Helyiség bérbeadása a strand területén 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
20./ Kovács Lőrinc csatornapart bérlése vonatkozó kérelmének megtárgyalása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
21./ Dósa Erzsébet közterület használat iránti kérelmének megtárgyalása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
22./ Sallai Mónika földterület bérlése iránti kérelmének megtárgyalása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
23./ Dr. Kunné Kocsis Enikő és Dr. Kun Péter külterületi ingatlanra vonatkozó vételi 

szándékának megtárgyalása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
24./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói 

állományáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
25./ Polgármesteri jelentés 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
26./ Különfélék 

 



 
 
Zárt ülés:  
 

1./ Tájékoztatás Bay Barnabás intézmény-vezető helyettesi kinevezésével 
kapcsolatos észrevételről 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ dr. Bóné Mónika lakáskérelmének elbírálása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Kőszegi János Gusztáv közérdekű feladat ellátásához szükséges önkormányzati 

lakás iránti kérelmének elbírálása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
4./ Bérleti díj csökkentés iránti kérelem megtárgyalása  

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

Tiszacsege, 2017. május 19.  
 

Tisztelettel: 
 

 Szilágyi Sándor 
         polgármester 
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I. Bevezetés: 
 
2015 után 2016-ban is három fő kihívásnak kellett megfelelnie a Magyar Rendőrségnek.  
 
Egyrészt a déli határszakaszon továbbra is jelentkező migrációs nyomást kellett kezelnie, másrészt 
biztosítani kellett a lakosság számára a megfelelő közbiztonságot, harmadrészt a 
terrorveszélyeztetettséggel összefüggő feladatait is el kellett végeznie. A Rendőrség mindhárom 
feladatát eredményesen teljesítette.        
 
Bár az országba illegálisan érkezők száma a 2015. évihez képest jelentősen csökkent, a migrációval 
kapcsolatos feladatok nem. Ebből a tevékenységből a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság és 
a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) állománya is kivette a 
részét, egész évben jelentős erők voltak átrendelve a déli határ védelmére. 
 
Mindezen elvonó tényezők mellett az itthon maradottaknak kellett pótolni a kieső létszámot, 
biztosítani a lakosság számára azt az évek óta egyre magasabb színvonalú közrendet, amit 
megszokott. 
 
A turisztikai szezonban megerősítő erők hiányában önállóan kellett feladatainkat ellátni. 
A Hídi Vásár, a Lovasnapok, a vele egy napon zajló Motoros Fesztivál, a Halászléfőző Fesztivál, a 
Csege Napok, a Vidám Nyári Esték, a Harcsapaprikás főző verseny rendkívüli eseményektől 
mentes lebonyolítása bizonyítja, hogy helytállt az állomány ezen a téren is. 
 
Valamennyi településünkön működik a közmunka program. A programban dolgozók számára 
biztos jövedelmet jelent, ami nagyban hozzájárult az elért eredményeinkhez. A Járási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórumon is elhangzott a polgármesterek részéről, hogy van olyan család, 
ahol három-négy fő is közmunkásként dolgozik, így több százezer forint a család havi jövedelme. 
Korábban ezek közül az emberek közül nem ritkán egy sem dolgozott, a segélyen kívül nem volt 
más megélhetési forrásuk.  
 
A jó szintű közbiztonság megteremtése nem valósulhatott volna meg a fenti nehezítő körülmények 
között, ha nincs biztosítva túlórakeret. Ez volt az a plusz, amivel pótolni tudtuk az átrendelt 
állományt, volt elegendő számú rendőr a közterületeken. 
 
Munkánkat jól végeztük, csökkent az ismertté vált bűncselekmények, a tulajdon elleni 
szabálysértések száma, nőtt az eredményességünk. 
 

II. A bűnügyi helyzet értékelése 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi 
Statisztika (a továbbiakban: ENyÜBS) (elkövetés helye szerint) adatai alapján a 2016. év során 427 
bűncselekmény került regisztrálásra, ami a 2015. évben regisztrált 564 bűncselekményre 
figyelemmel 24,3 %-os bűncselekményi szám csökkenést mutat (1. diagram), így töretlen, 
tendenciaszerű, folyamatos bűncselekményi számcsökkenés állapítható meg a 2010–2016 közötti 
időszakban.  
 
Tiszacsege vonatkozásában 100-ról 98-ra csökkent 2016-ban a regisztrált bűncselekmények 
száma (2. diagram). 
 



 
 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 
2014–2015 viszonylatában 6,5 %-kal, míg 2015–2016 viszonylatában további 24,8 %-kal csökkent 
(3. diagram), vagyis az illegális migráció visszaszorítása érdekében alkalmazott fokozott közterületi 
jelenlét, valamint a rendészeti és bűnügyi szolgálati ág tevékenységének szoros összehangolása által 
sikerült a közterületen elkövetett bűncselekményi szám csökkenésének dinamikáját tovább növelni. 
Továbbra is a garázdaság, a testi sértések a legjellemzőbb közterületen elkövetett bűncselekmények 
az illetékességi területen, ezek számát sikerült csökkenteni.   
 
Tiszacsege közterületeihez köthetően 11 bűncselekmény elkövetését regisztráltuk az előző évi 
19-cel szemben (4. diagram). 
 
A csalásokat illetően továbbra is a legjellemzőbb elkövetési forma az online piactérhez kapcsolódó 
csalás, ahol az elkövető nem a megrendelt terméket, hanem értékkel nem bíró tárgyakat vagy 
semmit nem küld meg a sértett vevő részére.  
 
A lakosság körében továbbra is emelkedő tendenciát mutat az online vásárlások aránya, így az ilyen 
típusú csalások száma várhatóan tovább emelkedik. Új elkövetői formaként jelent meg a 
„feltöltőkártyás” csalás, amivel kapcsolatban jelentős bizonyítási nehézségek mutatkoznak. Ezt a 
fajta bűncselekményt csak központi intézkedésekkel lehet visszaszorítani, illetve megszüntetni, 
amire az intézkedések meg is történtek. 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett összes rendőri eljárásban a 100 000 lakosra 
jutó regisztrált bűncselekmények száma a 2015. évben az előző évhez képest 10,1 %-kal csökkent, 
míg a 2016. évben ez a csökkenés 24 % (5. diagram). A közterületen elkövetett bűncselekmények 
száma 100.000 lakosra kivetítve 24,5 %, míg a 14 kiemelt bűncselekmény tekintetében 14,8 %-kal 
csökkent. 
 
Tiszacsege város vonatkozásában a 100 000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 2092 
volt a 2016. évben, ugyanez az adat 2010-ben 3131 volt. 
 
A rendőrkapitányság vonatkozásában a kiemelten kezelt bűncselekmények számában jelentős 
változás, 15,1 %-os csökkenés mutatkozik a 2015. évben ismertté vált bűncselekményi 
számadatokhoz képest (6. diagram). 
 
Tiszacsege város vonatkozásában azonban növekedés történt, abszolút számokban 69-ről 76-ra nőtt 
a regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma (7. diagram).  
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2016. évben 4 rablás történt, valamennyi 
Balmazújvároson. Ezek közül ki kell emelni a Veres Péter utcai nemzeti dohánybolt sérelmére 
elkövetett rablást. Az ilyen jellegű elkövetések nem jellemzőek sem városunkra, sem az 
illetékességi területre. Az elkövetőt néhány napon belül sikeresen felderítettük, vele szemben az 
eljárás folyamatban van bírósági szakban (8. diagram). 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri eljárásban regisztrált egyes bűncselekmények 
vonatkozásában döntően csökkenés mutatkozik az előző év adataihoz viszonyítva, csökkent a testi 
sértések 55→35 (9. diagram), a súlyos testi sértések 43→28 (10. diagram), a garázdaságok 
44→35 (11. diagram), a lopások 219→208 száma (12. diagram). A lopáson belül a lakásbetörések 
számában 34→21 (13. diagram) és a betöréses lopások számában 56→30 csökkenés látható. 



 
 

 

Tiszacsegén a regisztrált lopások száma 45-ről 69-re nőtt (14. diagram), a lakásbetörések száma 
7-ról 2-re csökkent (15. diagram). 
 
A 2016. évben fejeztük be a nyomozást vádemelési javaslattal Tiszacsege és Balmazújváros 
temetőiben 49 sértett sérelmére virágokat lopó egyeki nővel szemben. Ebből 40 lopás történt 
Tiszacsegén és ez mutatkozik meg a lopások, a kiemelten kezelt bűncselekmények és az összes 
regisztrált bűncselekmények számában. 
 
Ezt az egy ügyet figyelmen kívül hagyva további jelentős csökkenést értünk el a regisztrált 
bűncselekmények számában. 
 
A testi sértések száma 10-ről 6-ra (16. diagram) csökkent, a garázdaságot nem regisztráltunk, 
míg 2015-ben 6 volt (17. diagram). 
 
Az ismertté vált bűncselekményeket továbbra is döntően helyi lakosok követik el, míg a „trükkös” 
lopások jellemzően a bűncselekmény elkövetése érdekében akár távolabbi megyékből ide érkező 
utazó bűnelkövetőkhöz köthetők, akik jellemzően egy-két bűncselekmény elkövetését követően 
hosszabb ideig távol maradnak, nehezítve így a felderítést.  
 
Az ismertté vált bűncselekmények körében továbbra is a vagyon elleni deliktumok a 
meghatározóak, ezen belül is a lopások. Illetékességi területünkre nem jellemzőek a nagy értékre, 
közületek, boltok, magánlakások sérelmére elkövetett lopások. Zömében kisebb vagy szabálysértési 
értékre, minősítő körülménnyel (bekerített hely, dolog elleni erőszak) elkövetett lopások történnek 
területünkön, ami hosszú évek óta tartó jelenség. 
 
Ebben változás a jövőben sem várható, nincsenek területünkön olyan bűnözők, bűnözői csoportok, 
akik a fentiektől jelentősen eltérő jogsértéseket követnének el. Változást más területről bűnözés 
céljából ide érkező elkövetők okozhatnak. 
 

III. A bűnüldöző munka 
 
A rendőrkapitányság eljárásaiban ENyÜBS adatok alapján az összes rendőri eljárásban regisztrált 
bűncselekmények tekintetében a nyomozás eredményessége 8,6 %-kal emelkedett, 68,2 %-ról 
76,8 %-ra nőtt, a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény vonatkozásában 72,8 %.  
 
A rendőri eljárásban regisztrált befejezett nyomozások felderítési eredményessége 14,1 %-kal 
emelkedett, az így elért 70,8 %-os eredményességgel sikerült a korábbi években elért eredményeket 
megtartani, illetve tovább javítani.   
 
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 
rendőrkapitányság vonatkozásban 86 %, ami 2,7 %-os csökkenés az előző évihez viszonyítva.  
 
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatói közül kiemelést 
érdemelnek az alábbiak: 

• A testi sértés bűncselekmények nyomozási eredményessége 89,7 %; 
• A garázdaság bűncselekmények nyomozási eredményessége 90,2 %; 
• A lopás bűncselekmények nyomozási eredményessége 65,3 %; 
• A rablás bűncselekmény nyomozási eredményessége 100,0 %. 
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III. A tulajdon elleni szabálysértések 
 
A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel szembeni eredményes rendőri fellépés legalább 
annyira fontos, mint a bűncselekmények elkövetőivel szembeni. Egyrészt az elkövetői kör szinte 
teljesen megegyező, másrészt a sértettnek megközelítően olyan sérelmet okoz egy kerítésen kívülről 
eltulajdonított kerékpár, mint egy belülről ugyanígy, egy 49 500 Ft-os lopás, mint egy 51 000 Ft-os. 
 
A rendőrkapitányság vonatkozásában elmondható, hogy évek óta tartó csökkenő tendencia 
mutatkozik az eljárások számában. A 2015-ös év 157 eljárásával szemben a 2016. évben 123 
ügyben indult eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt (18. diagram). 
 
Tiszacsegén 22-ről 21-re csökkent a regisztrált tulajdon elleni szabálysértések száma. 
 
Tiszacsege városban a tulajdon elleni szabálysértések kapcsán a 2015. évi 66,67 %-ról 54,55 
%-ra csökkent a felderítési mutató. 
 
Természetesen továbbra is élünk a gyorsított eljárás lehetőségével, amennyiben a törvényi és egyéb 
feltételek adottak, az elkövetőket őrizetbe vesszük, és bíróság elé állítjuk őket. 
Az évek óta növekvő közterületi jelenlét, a társhatóságokkal közös szolgálatok, a térfigyelő kamera 
rendszerek kiépítése, az üzletekbe telepített biztonsági kamerák együttesen járulnak hozzá ahhoz, 
hogy kevesebb tulajdon elleni szabálysértés válik ismertté, a felderítési eredményességünk pedig 
tovább nő. 
 

IV. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások  
 
A rendőrkapitányság 2016 évi baleseti helyzete 
 
A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek elsődleges statisztikai adatainak vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy a 2016. év I-XII. hónapjában 48 személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset történt a rendőrkapitányság illetékességi területén, 1-el több, mint az előző 
év azonos időszakában (19. diagram). 
 

A személyi sérüléses balesetek alakulása 2010–2016 között 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I-XII. hó         
Halálos 0 2 1 3 2 3 2 
Súlyos 9 11 11 7 4 14 12 
Könnyű 32 24 16 26 18 30 34 

Összes 
baleset 41 37 28 36 24 

 
47 

 
48 

 
A balesetek belső struktúráját vizsgálva – a halálos események vonatkozásában – pozitív irányú 
elmozdulásról számolhatunk be, eggyel kevesebb halálos kimenetelű baleset történt (3–2), mint a 
bázisidőszakban.  
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A balesetben meghalt személyek száma 2010–2016 közötti időszak I-XII. hónapjában 
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A súlyos sérüléssel járó közlekedési események száma 14,3 %-kal csökkent (14→12), míg a 
könnyű sérülést eredményező balesetek száma 13,3 %-kal emelkedett (30→34). A balesetekben a 
bázisidőszak adataihoz képest változás nem történt (62→62). 
 
Tiszacsege közigazgatási területén a 2016. évben halálos kimenetelű közlekedési baleset nem 
történt.  
 
A 2016. évben 1 súlyos és 4 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset következett Tiszacsegén, 
az előző évi 7 balesettel szemben (2 súlyos/5 könnyű). 
 
A 2015. évi mutatóinkhoz képest nőtt (4→5) az ittasan okozott események száma, mely 
emelkedés elenyészőnek mondható (20. diagram). A bekövetkezett balesetek 10,4 %-ában 
lehetett megállapítani az ittasságot, mint közreható tényezőt, mely mutatót tovább kell 
csökkenteni az országos elvárásokkal összhangban. 
 
Az ittassággal párosuló balesetek közül a 2016. év értékelt időszakában1 esetben személygépkocsi-
vezető, 4 esetben pedig kerékpáros okozó vonatkozásában került kimutatásra a baleset előtti 
alkoholfogyasztás ténye.  
 
A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a rendőrkapitányság közterületi szolgálatot teljesítő 
állománya 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban 3726 esetben végzett 
alkoholszondás ellenőrzést, ennek során 46 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalom résztvevői 
közül.  

 
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek okai, okozói, időszakai 

 
A balesetek okait vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb esemény (16) – a balesetek 34 %-a – a 
sebesség helytelen megválasztása miatt következett be.  
 
A baleseti okok arányait, illetve változásait a 2016. év I-XII. hónapjainak vonatkozásában az alábbi 
– az okok a 2016. évi előfordulásának gyakorisága alapján csökkenő rendszer szerint összeállított – 
táblázat szemlélteti.  
 
 
 
 
 
 
 



MRFK Közrendvédelmi Osztály által szolgáltatott adatok 
 

 

  

 
Balesetek okai 

Balesetek száma 
(db) 

2015 2016 

1. Gyorshajtás  16 16 

2. Elsőbbségi jog 10 11 

3. Kanyarodás 5 6 

4. Előzés 5 4 

5. Figyelmetlenség  4 5 

6. Követési távolság 3 1 

7. Gyalogos hiba  2 2 

8. Egyéb ok 2 2 

9. Műszaki hiba 0 1 
 

V. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 
idegenforgalmi területek biztonsága 

 
A rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állománya a 2016. évben kisebb létszámmal, de 
nagyobb óraszámban vett részt a közterületen, mint a 2015. évben (4386/4335 fő; 29 052/29 316 
óra) (21-22. diagram). Ennek magyarázata, hogy a körzeti megbízottakat szolgálati idejük jelentős 
részében a közterületre vezényeltük, valamint ügyiratfeldolgozási tevékenységüket is jelentősen 
csökkentettük, továbbá a szolgálatparancsnoki állomány is több időt töltött a közterületi szolgálat 
közvetlen irányításával és ellenőrzésével. 
 
A közterületek, nyilvános helyek rendje és biztonsága megfelelő szintű, az itt elkövetett jogsértések 
száma az előző évhez viszonyítva csökkent. A garázdaságok és a testi sértések száma az előző 
évhez képest szintén csökkenést mutat.  
 
Illetékességi területünkön a kiemelt idegenforgalmi területek közé tartozik Hortobágy község és a 
Hortobágy területe, Balmazújváros és Tiszacsege város idegenforgalmilag frekventált területei. Az 
elmúlt években az idegenforgalom viszonylatában folyamatos visszaesést tapasztaltunk, azonban a 
2016. évben ez a folyamat megváltozott, mivel Tiszacsege vonatkozásában a nyári rendezvények 
látogatottsága kiemelkedően magas volt.   
 
E területek folyamatos ellenőrzése érdekében a szolgálat szervezéséből eredő minden módszert 
megragadunk, technikai eszközeinket szükség esetén átcsoportosítjuk. Több gyalogos szolgálatot 
szerveztünk annak érdekében, hogy az idegenforgalmilag látogatott térségekben a gépkocsizó 
járőrszolgálat mellett egyéb járőrszolgálati formákkal is növeljük az oda látogatók biztonságát. A 
feladat ellátásához szükséges technikai eszközökkel rendelkezünk. Az év közben felmerülő igények 
kielégítésére a szükséges intézkedéseket megtesszük.  
 
Sebességmérő berendezésünket egész évben működtettük, az alkalmazásánál minden esetben 
figyelembe vettük a balesetveszélyes útszakaszokat. Kijelenthető, hogy mára megszokta a lakosság, 



HIKK rendszerből kigyűjtve 
 

 

hogy „Hol szokott a trafi állni.” A korábban balesetekkel érintett útszakaszokon jelentősen 
csökkentik a járművek sebességét, egyes helyeken nullára csökkent a balesetek száma.  
 

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 
 
A rendőrkapitányság közterületi jelenlétét minden esetben a terület bűnügyi, közbiztonsági 
helyzetéhez, a baleseti adatokhoz és az eseményekhez igazítjuk. 2016-ban a bűnügyi helyzet 
vonatkozásban további javulás következett be, a regisztrált bűncselekmények száma megközelítőleg 
20 %-kal csökkent és az ismertté vált jogsértések sem igényeltek rendkívüli intézkedéseket. A 
tulajdon elleni szabálysértések számában is nagyarányú csökkenést regisztráltunk  
 
A közbiztonsági deficit kialakulásának megelőzése érdekében a körzeti megbízotti állomány 
szolgálatait is át kellett alakítanunk, így klasszikus „kmb munkát” nem minden esetben tudtak 
végezni. A rendőrőrsök területének megerősítését guruló szolgálatokkal próbáltuk végrehajtani, a 
frekventált napokon, illetve időszakokban. 
 
A regisztrált bűncselekmények számának további jelentős csökkenése ellenére tovább nőtt az 
elfogások száma 86-ról 134-főre (23. diagram), ami azt mutatja, hogy a szolgálatok tervezése, 
szervezése, az eligazítások színvonala célirányos és hatékony volt. 
 
Az egyéb kategóriában történt kiugró emelkedés (0/40), a szabálysértési elzárás végrehajtása miatt 
bevezetett körözés elrendelésnek köszönhető. Ebben a kategóriában a 2017. évben további jelentős 
emelkedés várható. 
 
Az előállítások számában csökkenés figyelhető meg (227/181) (24. diagram), azonban az 
elfogások számának alakulása és a regisztrált bűncselekmények számának csökkenése miatt ez a 
folyamat nem tekinthető visszaesésnek a közterületi állomány bűnügyi érzékenyégét illetően. 
A végrehajtott elővezetéseink száma jelentős növekedést mutat (231/338). 
 
A pozitív alkoholszonda alkalmazások viszonylatában kismértékű növekedés következett be az 
előző évhez viszonyítva (35/46) (25. diagram). Preventív céllal nagymértékben növeltük az 
ellenőrzések során az alkoholszonda alkalmazások számát, valamint az év során ún. finn 
módszerrel végrehajtott ittasság ellenőrző akciókat is szerveztünk annak érdekében, hogy minél 
több ittas járművezetőt tudjunk kiszűrni a forgalomból.  
 
Ellenőrzéseinek tapasztalata, hogy az utóbbi időben egyre több a hétköznap, nappali időszakban 
ittasan a volán mögé ülő gépjárművezető. A korábbi hétvégi, szórakozóhelyekhez köthető ittas 
vezetések szinte teljesen visszaszorultak. Ittas vezetők kiszűrésére irányuló intézkedéseink idejét, 
helyét és metodikáját ennek megfelelően alakítjuk át.  
 
Az előző évhez képest csökkent a büntető feljelentések száma (150/76) (26. diagram), mint 
ahogy a rendőrkapitányságunk vonatkozásában csökkent a büntetőeljárások száma is. 
 
A szabálysértési feljelentések (839/716) és a helyszíni bírságok számában (2135/1828) (27. 
diagram) is csökkenés figyelhető meg. Az intézkedési-kultúraváltás következtében kollégáink 
gyakrabban élnek a figyelmeztetés eszközével, mint az egyéb szankciókkal. 
A 2016. évben törekedtünk új módszerek keresésére és azok bevezetésére, amit tovább kell 
folytatnunk a következő években is a terület közlekedési helyzetének, a lakosság közlekedési 
moráljának, a szórakozók közterületi viselkedési kultúrájának formálása érdekében. 



  

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 
 
Az állománytábla alapján 12 fő rendszeresített körzeti megbízotti státusszal rendelkezünk. A 
Tiszacsegén kialakított két körzeti megbízotti körzetből egyben van körzeti megbízott, aki helyben 
lakó, tiszacsegei születésű, évek óta betölti ezt a beosztást, így a hely- és személyismerete kiváló. 
 
A Bűnügyi Osztály leterheltségének évről évre bekövetkezett csökkenése miatt a körzeti 
megbízottak is kevesebb ügyben hajtanak végre nyomozati tevékenységet. Tevékenységük során 
részt vesznek bűnügyi megkeresések, általános ügyek, elővezetések végrehajtásában, eseti jelleggel 
szabálysértési előkészítő eljárásban részfeladatok kerültek szignálásra, illetve meghatározásra 
részükre.  
 
Több fontos büntetőügyben szolgáltattak információt, illetve számos esetben segítették a büntető- 
és szabálysértési ügyekben dolgozók munkáját. 
 
Az elvárásoknak megfelelően hajtottak végre közös szolgálatot különböző társszervekkel, 
elsősorban a Polgárőrség tagjaival, de a Nyírerdő Zrt. hivatásos erdészével is többször teljesítettek 
közös szolgálatot. 
 

Az igazgatásrendészeti tevékenység 
 
A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatosan a 2016. évben 1244 ügy került iktatásra.  
 
A szabálysértési feljelentések számában a Rendészeti Osztály mutatóival összhangban csökkenést 
tapasztaltunk. A 2016. évben 707 feljelentés érkezett a 2015. évi 818, valamint a 2014. évi 816 
feljelentéshez képest. Ez a csökkenés a közbiztonsági helyzet javulásának köszönhető. A 
feljelentésekben szereplő egyéb közlekedési szabálysértések száma 16,8 %-kal, míg a kiemelt 
közlekedési szabálysértések száma 11 %-al csökkent.  
A járművezetéstől eltiltás tekintetében minimálisnövekedés (1 %-os) tapasztalható. E szankciót 
főként a gépi meghajtású járművet engedély nélkül vezetőknél, valamint a több kiemelt 
szabálysértést, balesetet elkövetők esetében alkalmaztuk. A 2015. évi 26 eltiltáshoz képest 2016-
ban 29 esetben alkalmaztuk ezt a szankciót. 
Némi visszaesést tapasztaltunk a fegyverügyi tevékenység kapcsán benyújtott kérelmek (első 
engedélyesek) számában, ami a 2014. évi 251-ről a 2015. évben 397-re nőtt, míg a 2016-os évben 
348-ra esett vissza.  
 
A fegyver-engedélyezéssel kapcsolatosan törekszünk arra, hogy minél több ellenőrzés elvégzése 
történjen meg. A 2012. évben elvégzett 57 ellenőrzéshez képest ez a szám a 2016-os évben 264-re 
nőtt.  
E törekvésünk megmutatkozik a személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel összefüggő ellenőrzések számában is, ami 
az elmúlt 6 évben folyamatosan növekedett, a 2016-os évben 52 volt.  
 
A 2016-os évben felügyeleti bírság kiszabására nem került sor egy esetben sem. 
 

VI. Bűn- és baleset-megelőzés 
 
A 2016. évben 27 fiatalkorú ellen indult büntetőeljárás, míg 7 fő fiatalkorú vált bűncselekmény 
áldozatává.  



  

A fiatalkorú személyeket elsősorban vagyon elleni bűncselekmény (lopás), valamint garázdaság, 
testi sértés miatt vontuk eljárás alá, ami a bűncselekménnyel kapcsolatos téves, helytelen nézetekre, 
az anyagi haszonszerzésre, a rossz családi és baráti környezetre vezethető vissza.  
 
A jelzőrendszer tagjaként valamennyi esetben jelzéssel éltünk a Balmazújváros Kistérség Humán 
Szolgáltató Központ, valamint a Balmazújvárosi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 
irányába.  
 
Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásának keretében az „Iskola Rendőre” programban a 
rendőrkapitányság illetékességi területén működő valamennyi általános és középiskolában 
iskolarendőr került kijelölésre, akik előadásaik, osztályfőnöki órák keretében végezték a fiatalok 
bűnmegelőzési ismereteinek a bővítését. 
 
A családon belüli erőszak jellemző megjelenési formái, mint a testi sértések, garázdaságok száma 
jelentősen csökkent a 2016 évben. E bűncselekmények oka jellemzően a megromlott házas- vagy 
élettársi kapcsolatok során kialakult családi veszekedések, viták. A családon belüli erőszak 
elkövetési helye döntően a családi otthon. A2016. évben mindössze egy olyan eset vált ismertté 
hatóságunk előtt, amiben lehetőségünk és kötelességünk volt elrendelni az ideiglenes megelőző 
távoltartást. 
 
A megelőző vagyonvédelem érdekében az ismertté vált és elterjedő elkövetési módszerekről a 
sajtóban – elsősorban a települési havi lapokban, valamint a police.hu weboldalon – folyamatosan 
tájékoztatjuk a lakosságot, és ennek keretében az áldozattá válás megelőzése érdekében tehető 
magatartásokról felvilágosítást nyújtunk. A településen üzemeltetett hirdetőkben figyelemfelhívó 
szórólapokat helyezünk ki.  
A kábítószerekkel, új pszichotróp anyaggal visszaélés bűncselekmények nem jellemzőek az 
illetékességi területünkön, a 2016. évben mindösszesen egy büntetőeljárás került megindításra e 
bűncselekményekkel összefüggésben.  
Az iskolákban folytatott drogprevenciós programok keretében nem érkezett jelzés ilyen 
bűncselekmények vonatkozásában. Működtetjük a drogprevenciós tanácsadói szolgálatunkat. 
Valamennyi településünkön tartottunk szülői értekezletet a tanácsadó és a bűnügyi osztályvezető 
részvételével.  
 
Az értekezletek látogatottsága változó képet mutatott. Az előre összeállított előadásunkat követően 
rendszerint általános bűnmegelőzési fórummá alakultak ezek az összejövetelek, a lakosság egyéb, 
őket érintő rendőrségi kérdéseket, problémákat vetett fel. 
 

Baleset-megelőzés 
 
A Területi Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: TBB) a 2016. évben is törekedett arra, 
hogy tevékenysége a közúti közlekedési balesetek számának csökkenését eredményezze. Ennek 
érdekében folyamatos elemező-értékelő munkával igyekeztünk feltárni a területünk 
közlekedésbiztonságában megmutatkozó anomáliákat annak érdekében, hogy azokra hathatós 
válaszokat tudjunk adni. Az elvégzett értékelésünk alapján azt lehet mondani, hogy a 2016-os év a 
TBB, illetve a rendőrkapitányság tekintetében is (negatív értelemben) a kerékpárosok éve volt, 
hiszen jelentős mértékben emelkedett a kerékpárosok által okozott balesetek száma, ami további 
feladatokat generált a részünkre.  



  

A 2016. évben is igyekeztünk a baleset-megelőzési tevékenységünk végrehajtása során eljutni a 
közúti közlekedés minden résztvevőjéhez, a gyalogostól a kerékpárosig, az óvodástól a nyugdíjasig 
bezárólag mindenkihez.  

 
A „Látni és Látszani” elnevezésű kampány keretében végrehajtottuk a kerékpárosok láthatóságának 
segítését célzó feladatainkat és a Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által 
rendelkezésre bocsátott láthatóságot segítő eszközök kiosztását. Ennek során átvizsgáltuk a 
kerékpárral közlekedők kétkerekűinek műszaki állapotát, és amelyik kerékpár, illetve kerékpáros 
nem felelt meg a „Látni és Látszani” biztonsági alapelv követelményének, a rendőrök helyszíni 
bírság vagy feljelentés helyett – figyelemfelhívó jelleggel – világítóberendezést és/vagy láthatósági 
mellényt adtak át részére.  
 
Balmazújvároson 5 alkalommal, míg Egyeken 2 alkalommal került sor időskorú személyek részére 
biztonságos és szabályos kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos témájú baleset-megelőzési előadás 
megtartására.  
 
A közlekedésre nevelésben nagy segítségünkre szolgál, hogy Balmazújvárosnak van egy kiépített 
KRESZ tanpályája, ahol az előadásaink anyagát az óvodásokkal és iskolásokkal az iskolarendőr a 
gyerekekkel játékos formában, de életszerűen tudja szemléltetni.  
 
Több, mint 20 alkalommal tartottak az iskolarendőrök előadásokat, oktatásokat nyári táborokban, 
oktatási intézményben, a Művelődési Házban, a balmazújvárosi KRESZ parkban, valamint a 
rendőrkapitányság épületében.  
 
Évek óta kihasználjuk, mint „hirdetési felületet” a balmazújvárosi König Sportcsarnok LED 
kijelzőjét, ugyanis a férfi kézilabda NBI-es mérkőzések előtt, valamint a félidő szünetében az OBB 
által készített baleset-megelőzési kisfilmek kerülnek vetítésre annak érdekében, hogy felhívják a 
nézők figyelmét a közlekedési szabályok betartására és a jogkövető magatartásra, az ittas vezetés és 
a járművezetés közbeni telefonálás veszélyeire, valamint a biztonsági öv használatának 
fontosságára. Az évek során több ezer nézőt értünk el ezzel a lehetőséggel.  
 
A tanévkezdést követően Balmazújvároson, Tiszacsegén, Egyeken az iskolákba érkező gyermekek, 
gépjárművezetők kerültek ellenőrzésre, aminek célja a láthatóság, valamint a passzív biztonsági 
eszközök megléte (kiemelten a gyermekbiztonsági rendszer) és annak szakszerű használata volt. Az 
ellenőrzést visszatérő ellenőrzések sora követte. 
 
Október, november és december hónapban – részben a „Látni és Látszani” kampány keretében – 
több mint 20 alkalommal szerveztünk célirányos, a kerékpárosok láthatóságát célzó fokozott 
ellenőrzéseket. 
 
2016 decemberében általános iskolai tanulók bevonásával alma-citrom „akció” került végrehajtásra 
Balmazújváros területén, melynek során a szabályosan közlekedők almát, míg a szabálytalanul 
közlekedők citromot kaptak a diákoktól.   
A téli időjárásra való felkészülés jegyében a hajnali órákban a balesetekkel érintett útszakaszokon, a 
Balmazújváros és Környéke Bűnmegelőzéséért Közalapítvány jóvoltából jégkaparókat osztottunk 
azon gépkocsivezetők részére, akiknek a szélvédőin, ablakain nem megfelelő a kilátás azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy legközelebb jég- és páramentesítsék a szélvédőt a biztonságos közlekedés 
érdekében. 
 



  

A TBB a 2016. évben 123 alkalommal tartott különböző megelőzési témájú tanórát, szülői 
értekezletet, családi napot, stb. összesen 180 osztályban, több mint 3730 diák, óvodás, szülő, stb. 
részére, a rendezvényekre fordított órák száma megközelítőleg 400 óra volt. Külső felkérés alapján 
összesen 7 iskolai és 2 városi rendezvényen vettünk részt megelőzési jellegű előadás tartásával, 
versenyeztetéssel, illetve forgalomirányítással. 
 

Az „Iskola Rendőre” program 
 
Az előző tanévekhez hasonlóan a rendőrkapitányság illetékességi területén valamennyi iskola részt 
vesz a programban, akik kérték a program folytatását. Illetékességi területünkön 9 tagintézményben 
(8 általános iskolában, 1 szakközépiskolában) összesen 9 fő közrendvédelmi beosztott lát el 
iskolarendőri feladatokat.  
 
2016 szeptemberében törekedtünk arra, hogy a tanítás kezdetének és befejezésének az időszakában 
az iskolák előtt, illetve annak környezetében egyenruhás vagy láthatósági átvetőt viselő rendőr vagy 
egyenruhát (láthatósági mellényt) viselő polgárőr tartózkodjon. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, 
hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél demonstratív rendőri jelenlét biztosítsa a gyermekek 
biztonságos áthaladását, illetve a közlekedési szabályok betartását.  
 
A 2016/2017. tanévi „Iskola Rendőre” program eredményes végrehajtása érdekében felvettük a 
kapcsolatot a települések polgárőr egyesületei vezetőivel, akik szeptemberben aktívan támogatták, 
segítették munkánkat, illetve a program sikeres teljesítését.  
 
A tanév kezdete előtt megkerestük az intézmények vezetőit, így törekvéseink eredményképpen a 9 
oktatási intézményből 7 iskola tanévnyitóján részt vettek a kijelölt iskolarendőrök.  
A tanév elején intézkedtünk az iskolákban kihelyezett iskolarendőr plakátok, tájékoztatók cseréjére, 
illetve pótlására. Szeptember hónapban a programhoz kapcsolódó „Üzenő füzet” az iskolarendőrök 
segítségével az első osztályosok körében kiosztásra kerültek. 
 
A 2016. évben illetékességi területünkön nem került sor a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 34/A. § szerinti iskolakerülő gyermekkel szembeni rendőri intézkedésre, továbbá az iskolák 
fenntartói részéről nem érkezett felkérés a közép- és az általános iskolák rendjének fenntartásában 
történő rendőrség általi közreműködésre. 
 
2016 szeptemberében az iskolarendőrök a veszélyeztetett diákok körében – az intézmények 
ifjúságvédelmi felelőseivel közösen – több alkalommal hajtottak végre családlátogatást. 
 

VII. Együttműködés 
 
A kapitányságvezető és a polgármesterek közötti egyeztetés rendszeres, kölcsönösen tájékoztatják 
egymást a településeket és a Rendőrséget érintő kérdésekben. Az éves rendőrségi beszámolókat 
illetékességi területünk valamennyi képviselő-testülete egyhangú igennel elfogadta. 
 
A közrendet, a közbiztonságot érintő kérdésekben szoros az együttműködés, a vendéglátóhelyek 
nyitvatartásával kapcsolatos balmazújvárosi helyi rendelet megalkotása erre kiváló példa. 
 
A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészséggel évek óta rendkívül jó és eredményes kapcsolatot 
ápolunk. Több személyes egyeztetésre is sor került a szakszerűbb, törvényesebb és 
váderedményesebb munkavégzés érdekében.  



  

 
Valamennyi településünkön működik polgárőr egyesület, akikkel érvényes együttműködési 
megállapodás van hatályban. Az egyesületek nagyságuktól, a település közbiztonsági helyzetétől, 
veszélyeztetettségétől függően fejtik ki tevékenységüket. A folyamatosan javuló eredmények okán 
egyre inkább a települési rendezvényeken történő közreműködés irányába mozdult el a 
tevékenységük, a napi szintű, különösen az éjszakai járőrszolgálatok száma csökkent.  
Ez a csökkenés annak is betudható, hogy több, korábban munkanélküli polgárőrünk van 
foglalkoztatva a közmunka programban. Ők korábban éjszaka és akár nappal is könnyen elérhetőek 
és szolgálatba vonhatóak voltak, ez a lehetőség a foglalkoztatásukkal megszűnt, vagy lényegesen 
beszűkült.  
 
Tiszacsege három kiemelkedő rendezvénye a Halászléfőző Fesztivál, a Csege Napok és a 
harcsapaprikás főző verseny kiemelkedő számú látogatót vonzott, akiknek a száma évről évre 
növekszik. 2017. évben a biztosításba bevont rendőri erők számát emelni fogjuk igazodva a 
rendezvények látogatottságához. 

 
VIII. Célkitűzések 

 
Az év elején megfogalmazott legfontosabb céljainkat elértük a 2016 évben. Illetékességi 
területünkön tovább folytatódott a bűncselekményi szám csökkenés, valamint kevesebb tulajdon 
elleni szabálysértést követtek el.   
 
A csökkenő ügyszám, leterheltség mellett nőtt az eredményességünk. 
 
A déli határra átrendelt valamennyi kollégánk becsülettel helytállt. 
 
Baleset-megelőzési, intézkedési tevékenységünkön tovább kell módosítanunk, javítanunk. A velünk 
együttműködő, tenni akaró és tudó szervezetekkel mindent meg kell tennünk annak érdekében, 
hogy kevesebb személy sérüljön meg közútjainkon közlekedési baleset részeseként. 
 
A bűncselekmények helyszínein végzett tevékenységünk színvonalát tovább kell emelni a még 
eredményesebb felderítés érdekében. 
 
Bűnmegelőzési tevékenységünket aktívabbá, eredményesebbé kell tennünk, nyitottá kell válnunk a 
kor kihívásaira, változásaira. A lakosságot fel kell készítenünk az ebből eredő kockázatokra, 
különösen a csalások, internetes csalások megelőzésére. 
 
Amennyiben pályázati úton lehetőség nyílik az önkormányzatok részére a térfigyelő 
kamerarendszerek bővítésére, korszerűsítésére, úgy a megvalósítás érdekében velük szorosan 
együttműködünk. 
 
A fizikai vagyonvédelem (riasztó rendszerek, kamera rendszerek) lehetőségeinek ismertetését, 
népszerűsítését el kell végeznünk a lakosság körében.  
 
Balmazújváros, 2017. március 27. 
 

Dr. Berecz József r. alezredes 
       rendőrségi főtanácsos 
         kapitányságvezető 



  

1. diagram          Összes bűncselekmény                   2. diagram    Összes bűncselekmény  
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3. diagram Közterületen elkövetett bűncselekmények      4. diagram Közterületen elkövetett bűncselekmények 
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5. diagram A regisztrált bűncselekmények 100 ezer           6. diagram   14 kiemelten kezelt bűncselekmény                    
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7. diagram   14 kiemelten kezelt bűncselekmény                8.diagram    Rablás 
az ENYÜBS 2010-2016. évi adatai alapján          az ENYÜBS 2010-2016. évi adatai alapján 
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9. diagram                 Testi sértés    10. diagram     Súlyos testi sértés 
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11. diagram          Garázdaság    12. diagram     Lopás 
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 13. diagram            Lakásbetörés           14. diagram    Lopás 
     az ENYÜBS 2010-2016. évi adatai alapján  az ENYÜBS 2010-2016. évi adatai alapján 
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15. diagram              Lakásbetörés              16. diagram           Testi sértés                
      az ENYÜBS 2010-2016. évi adatai alapján     az ENYÜBS 2010-2016. évi adatai alapján 
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         17. diagram               Garázdaság 
az ENYÜBS 2010-2016. évi adatai alapján 
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18. diagram  Tulajdon elleni szabálysértési ügyek               19. diagram Személysérüléses közúti közlekedési           
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20. diagram  Ittasan okozott személysérüléses            21. diagram  Közterületi szolgálati létszám 
            közúti közlekedési balesetek száma 
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 22. diagram    Közterületi szolgálati óraszám                    23. diagram          Elfogások száma 
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   24. diagram         Előállítások száma                               25. diagram   Pozitív alkoholszonda alkalmazások 
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26. diagram     Büntető feljelentések száma                      27. tábla Szabálysértési feljelentések–Helyszíni bírság 
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Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Bóné Mónika hatósági irodavezető 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. május 30-án tartandó ülésére 

 
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a 
polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet a képviselő-testület elé 
terjeszti úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de 
legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 
képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadási rendelet tervezet 
előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indoklással a hivatkozott 
rendelet 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, melyek a 
következők:   
 
 a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat 

felhasználási tervét, melyen a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 
 a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 
 a közvetett-támogatásokat tartalmazó kimutatást, különösen az adó elengedéseket, 

adókedvezményeket, 
 az önkormányzat adósságállományát,  
 az önkormányzat vagyonkimutatását,  
 az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 
 
A zárszámadási rendelet esetében központi jogszabály nem állapít meg olyan taxatív 
felsorolást a kötelező tartalmi elemek tekintetében, mint a költségvetésnél. Kiinduló pontot 
képez azonban az Áht. 87.§, mely értelmében a költségvetés végrehajtásáról a számviteli 
szabályok szerint éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján 
évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes 
szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. Az összehasonlítást az 
eredeti, módosított előirányzatok, illetve a teljesítés alapján lehet elvégezni. 
 
Az önkormányzat költségvetési szervei az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, 
melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A Kincstár éves költségvetési 
beszámolókra vonatkozó helyszíni ellenőrzést eddig még nem végzett. 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

 
I. 

 
Az önkormányzati gazdálkodás jellemzői 2016. évben  

 
A költségvetés tervezésekor az előirányzott kötelező, önként vállalt és állami 
(államigazgatási) feladatok éves szinten alapvetően megvalósultak.  

 
 2016-ban két önállóan működő és gazdálkodó (Tiszacsege Város Önkormányzata, 

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal), valamint három önállóan működő (Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet, Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Dr. Papp 
József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon) intézmény fenntartását biztosította 
Tiszacsege Város Önkormányzata. A szociális intézményi ellátást a Balmazújvárosi 
Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján látja el az önkormányzat. 
 

 A bevételek vonatkozásában a működéssel összefüggésben kedvező eredményekről lehet 
számot adni. A helyi adó bevételek 100 %, valamint a gépjárműadó bevételek 122 %-ban 
kerültek beszedésre a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzathoz 
viszonyított teljesítés 101,05%-os. 
 

 A bevételek között jelentős elmaradás a tulajdonosi bevételekből (Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt bérleti díj) mutatkozik. 

 
 A költségvetési kiadások döntő hányadát 2016. évben is a működtetéssel összefüggő 

kiadások jelentették. 
A működési kiadások teljesítése önkormányzati szinten 96 %-os.  
 

  A felhalmozási költségvetési kiadások a 100.595.000 Ft összegű módosított 
előirányzathoz viszonyítva 96.438.964 Ft összegben teljesültek, ez 96%-os teljesítési 
szintnek felel meg.  

 
 Az intézményekben 2016. évben engedélyezett létszám a közhasznú, közcélú 

foglalkoztatás nélkül 101 fő volt.    
                    
 A közfoglalkoztatottak létszáma 2016. évben átlagosan 397 fő volt, a személyi 

juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra 437.664.309 Ft-ot, dologi kiadásokra 
56.676.385 Ft-ot, beruházásokra 33.232.534 Ft-ot, felújításokra 9.803.129 Ft-ot fordított 
önkormányzatunk.              

 
 

 
Az önkormányzati vagyon alakulása 

 
 
Az Önkormányzat mérleg szerinti főösszege 4.037.840.224 Ft, az előző évhez viszonyítva 3,8 
% -os csökkenést mutat. 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományában 2,5 %-os csökkenés 
mutatható ki.  

Az immateriális javak állományában 641.655 Ft-os csökkenés mutatható ki, mely a tárgyévi 
értékcsökkenés elszámolásából adódik. 



A tárgyi eszközök állományában 100.452.859 Ft-os csökkenés mutatható ki, mivel 
vagyongyarapodást meghaladó értékcsökkenés elszámolására került sor. 
A befektetett pénzügyi eszközök értékében 1.469.820 Ft-os növekedés mutatkozik, mely a 
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat saját tőke növeléséből adódóan következett be. 
 
Részesedések 2016. december 31-i állománya 
 

sor-
szám 

G a z d a s á g i   t á r s a s á g   Részesedés 
mértéke        
/forint/ 

Formája Neve: Székhelye: 

1. Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt. 

4034 Debrecen, Hétvezér u. 
21. 10 815 820     részvény 

2. Hajdú-Bihar megyei 
Temetkezési Vállalat 

4025 Debrecen,      Arany 
János u. 40. 3 229 000     saját tőke 

3. IBH Innovációs Befektetési 
Holding Zrt. 

1052 Budapest V.ker. 
Régiposta u. 12.        950 000     részvény 

4. Hajdúsági Sütődék 
Vagyonkezelő Zrt. 

4027 Debrecen,     Hősök u. 
1-3.        230 000     részvény 

5. PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 4090 Polgár,       Hősök útja 
1.        825 000     részvény 

6. NHSZ Tisza 
Hulladékgazdálkodási  Kft. 

5350 Tiszafüred   Húszöles 
u.149.          70 000     törzsbetét 

7. Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. 

5000 Szolnok, Kossuth 
Lajos u.5.          10 000     részvény 

 
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír mérlegsor 152.000 Ft összegben tartalmaz 
kárpótlási jegyeket. 
 
A készleteknél 4.317.607 Ft növekedés mutatható ki az előző évhez képest, mely elsősorban 
az önkormányzatnál a közmunkaprogramban előállított késztermékekből (térkő, drótfonat, 
kosár, zöldségfélék) valamint a gyermekétkeztetés raktárkészletéből adódik. 
 
Követelések állományában 989.714 Ft-os növekedés állapítható meg, amelynek jelentős tétele 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. felé fennálló követelésünk 
 
A pénzeszközök értéke az előző évhez képest 27.974.536 Ft-tal csökkent, mely a maradvány 
összegének csökkenését eredményezi. 
 
A mérleg forrás oldalán a nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 
soron az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 14.§ (3) és (4a) 
bekezdése szerint a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök 
bekerülési értékének forrását, valamint a 2014. január 1-jén meglévő pénzeszközök forrását 
kell kimutatni 5.796.110.541 Ft összegben. 
 
A felhalmozott eredmény soron az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell 
kimutatni -1.733.590.364 Ft összegben. 
 
A kötelezettségek összege 17.681.751 Ft-tal csökkent. 
 
Az önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegét a 49. melléklet mutatja be. 
 



A vagyoni helyzetet szemléltetik az alábbi mutatók is: 
MUTATÓ   2015.év 2016.év 

Befektetett eszközök aránya  = Befektetett eszközök 96,2 97,6 Összes eszköz 

Forgóeszközök aránya =       Forgóeszközök 0,1 0,1 Összes eszköz 

Tőkeerősség  = Saját tőke 96,7 96,4 Mérleg főösszeg 

Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek 1,5 1,1 Mérleg főösszeg 
 
A mutatók alapján megállapítható, hogy jelentősebb változás a két év összehasonlítása során 
nem következett be.  
 
Az önkormányzat vagyonáról készített kimutatásokat a zárszámadási rendelet tervezet 47. és 
48. mellékletei tartalmazzák. 
 

II. 
 

A bevételek és kiadások alakulása 
 

A gazdálkodás alakulását a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetű táblázatok 
segítségével kívánjuk bemutatni. 
A bevételek főbb bevételi forrásonként, a kiadások felhasználási jogcímenként, kiemelt 
előirányzatonként mérlegszerűen kerülnek bemutatásra. 
 
Az önkormányzati szintű gazdálkodási adatok az 1., 2., 3., 4. mellékletben kerülnek 
bemutatásra. A bevételek főbb bevételi forrásonként, a kiadások felhasználási jogcímenként, 
illetve rendeltetési jogosultság szerinti csoportosításban kerülnek bemutatásra. 
 
A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerűen az 5., a felhalmozási célú bevételek és 
kiadások szintén mérlegszerűen a 6. mellékletek szerint kerülnek bemutatásra. 
 
1. Bevételek alakulása 
 
2016. évben az önkormányzatnál összesen 1.386.403.627 Ft bevétel került elszámolásra, mely 
a módosított előirányzat 99 %-a  
 
A bevételek teljesítése és megoszlása a következő: 
 

1. Önkormányzat működési támogatása 481.172 .561 Ft 34,7% 
 Elvonások és befizetések bevételei 177.000 Ft 0.01% 
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 521.720.818 Ft 37,6% 
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          10.677.920 Ft 0,8% 
4. Közhatalmi bevételek 120.692.896 Ft 8,71% 
5. Működési bevételek 98.877.024 Ft 7,13% 
6. Felhalmozási bevételek                       271.969 Ft                0,02% 
 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 800.000 Ft 0,06% 
7. Működési célú átvett pénzeszközök 60.000Ft 0,01% 
8. Költségvetési bevételek összesen: 1.234.450.188 Ft    89,04% 
9. Finanszírozási bevételek 151.953.439 Ft 10,96% 
10. Bevételek összesen: 1.386.403.627 Ft 100% 



 
 
 
1.1 Állami támogatások 
 
Az állami támogatások tervszerűen érkeztek költségvetésünkbe, a tervezettnek, illetve a 
finanszírozási gyakorlatnak megfelelően.  
Az önkormányzat működésének általános támogatására 163.978.543 Ft, egyes köznevelési 
feladatokra 97.069.197 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 183.962.216 Ft, kulturális 
feladatokra 9.253.599 Ft, működési célú költségvetési és kiegészítő támogatására 24.504.546 
Ft, elszámolásból származó bevételekre 2.404.460 Ft érkezett. 
Az állami támogatásokról készült kimutatást az 1. számú tájékoztató tábla mutatja be. 
 
Évközben lehetőség nyílott a normatív állami támogatások korrekciójára. Önkormányzatunk 
élt pótigénylés lehetőségével. Az óvodai és bölcsődei nevelésben résztvevő gyermekek, 
valamint a gyermekek étkeztetése után igényelt támogatások vonatkozásában nyújtott be 
pótigényt a feladatmutatók várható alakulása alapján. 
 
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 
elszámolását a rendelettervezet 37. a központosított és egyéb kötött felhasználású támogatás 
elszámolását a 35. és a 36. melléklete mutatja be. 
Az állami támogatások elszámolása során a gyermekétkeztetés esetében 440.640 Ft 
többlettámogatás, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében 300.000 Ft, 
a bölcsődei ellátás tekintetében 1.630.530 Ft, a szünidei gyermekétkeztetés esetében 
1.637.373 Ft, a szociális ágazati pótlék vonatkozásában 8.570 Ft visszafizetési kötelezettsége 
- összességben 3.135.833 Ft visszafizetési kötelezettsége - keletkezett az önkormányzatnak. 
Az állami támogatás visszafizetése 2017. április 30-ig esedékes, ezt követően késedelmi 
kamatfizetésre kötelezett. 
 
 
1.2 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 
 
Államháztartáson belülről működési célra 521.720.818 Ft pénzeszköz érkezett. 
Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a 
finanszírozási szerződésnek megfelelően biztosítja a pénzeszközöket.  
Az OEP által kiutalt támogatás összege 15.919.000 Ft. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 
teljesítés 100,3 %-os.  
A központi orvosi ügyelet és az iskola-egészségügyi szolgáltatás finanszírozása a tervnek 
megfelelően 100 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzatban szerepelt a 2. számú háziorvosi 
körzet egész évi finanszírozása, azonban 2015. április 01-től vállalkozó háziorvos üzemelteti 
ezt a körzetet. 
 
A társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz. 
A hozzájárulás összege 7.210.720 Ft volt, azonban 2.881.448 Ft hátraléka állt fenn.  
        
A hosszú távú közfoglalkoztatás finanszírozásához a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Balmazújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján 
jutott az önkormányzat. A pénzeszköz átvételre a ténylegesen felmerült kiadások arányában 
került sor.  
Az év során 14 startmunka-program keretében átlagosan 397 fő foglalkoztatása valósult meg. 
Az elszámolás és a támogatás lehívása folyamatos volt. Az év végéig 486.602.474 Ft került 
kiutalásra működési és fejlesztési kiadások támogatására.  
 



 
Egyéb működési célú támogatások között gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek részére Erzsébet utalvány formájában adott támogatásra 7.273.200 Ft érkezett. 
 
 
1.3 Közhatalmi bevételek 
 
A helyi adó bevételek 120.692.896 Ft összegben realizálódtak. Az eredeti előirányzathoz 
viszonyított teljesítés 101,05 % -os.  

adatok Ft-ban 
 Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Teljesítés 
%-a 

Építményadó 20.090.000 20.090.000 19.903.624 99,1 
Magánszemélyek kommunális adója 20.000.000 20.000.000 18.776.416 93,9 
Telekadó 47.000 47.000 43.620 92,8 
Iparűzési adó 65.100.000 66.388.000 67.728.414 102 
Gépjárműadó 6.200.000 6.200.000 7.564.683 122 
Tartózkodási idő után fizetett 
idegenforgalmi adó 

 
880.000 

 
880.000 

 
907.600 

 
103 

Talajterhelési díj 5.500.000 5.500.000 4.440.179 80,7 
Késedelmi pótlék, bírság 1.600.000 1.600.000 1.323.360 82,7 
Egyéb sajátos bevételek 25.000 25.000 5.000 0,01 
Helyi adó bevételek összesen: 119.442.000 126.730.000 120.692.896 100% 
           

 
Az adóbeszedés érdekében az előírt fizetési határidők után felszólításokat küldtünk a 
hátralékok rendezésére. 
A hatékonyabb behajtás érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, 
a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal, illetve letiltásokat eszközöltünk a hátralékosok 
munkáltatóinál.  
 
 
1.4 Működési bevételek 
 
Az önkormányzat és intézményeinek saját működési bevételei a módosított előirányzathoz 
viszonyítva 90 %-os szinten 98.877.024 Ft összegben teljesültek. 
 
A bevételek intézményenként, bevételi jogcímenként külön mellékletben kerülnek 
bemutatásra.  
 
 
 
Önkormányzat:                                                                                35.078.822 Ft         76,0% 
 
Az önkormányzat működési bevételek teljesítése a továbbszámlázott szolgáltatásokat, iskolai 
étkeztetési térítési díjat, fonyódligeti üdülő üzemeltetéséből származó bevételt, önkormányzati 
újság értékesítést, a közfoglalkoztatásban megtermelt áruk és készletek értékesítését, valamint 
az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket tartalmazza. Az intézmény bevételeit a 15.-18. 
mellékletek tartalmazzák. 
 
Polgármesteri Hivatal:      1.148.573 Ft          104,0 % 
 



A saját bevételek között a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére továbbszámlázott 
közüzemi díjak, a házasságkötésért fizetett díj, valamint egyéb pénzügyi műveletek bevételei 
szerepelnek. Az intézmény bevételeit a 19-22. mellékletek tartalmazzák. 
  
Kommunális Szolgáltató Szervezet:                          61.744.416 Ft         101,0% 
 
Az intézmény bevételeinek alakulását a 23-26. mellékleten mutatjuk be.  A kötelező feladatra 
vonatkozó adatok a 24. mellékleten az önként vállalt feladatra (fürdő, kemping, 
piacüzemeltetés) vonatkozó adatok a 25. mellékleten kerülnek bemutatásra. 
Az önként vállalt feladatok körében végzett szolgáltatásokból 35.545.146 Ft bevétel folyt be, 
ami a módosított előirányzathoz képest 97%-os teljesítést mutat. 
 A kötelező feladat körében végzett szolgáltatásokból 26.199.270 Ft bevétele származott az 
intézménynek, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 105%-os teljesítésnek felel meg. 
 
Városi Óvoda és Bölcsőde                                                                387.243 Ft         25,0 % 
 
Az intézmény bevételei az óvodai és bölcsődei élelmezési térítési díjból, valamint 
továbbszámlázott közüzemi díjakból, általános forgalmi adó visszatérítéséből, nyújtott 
szolgáltatásból származik. Az intézmény kihasználtsága a beszámolási időszakban a tervezett 
szerint alakult, ez mutatkozik a tervezett bevételek teljesítési adatában is.  
Az intézmény bevételeit a 27.-30. mellékletekben mutatjuk be. 
 
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon                     517.960 Ft      83,0 % 
 
Az intézmény működési bevételei a művelődési ház helyiségeinek bérleti díjból és a könyvtári 
beiratkozási díjból származnak.  
Az intézmény bevételeit a 31.-34. mellékletekben mutatjuk be. 
 
 
1.5 Felhalmozási bevételek 
 
A felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítéséből 200.000 Ft teljesült, mely a részletre 
történő ingatlanértékesítésből származik. 
 
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése között az Polgármesteri Hivatal által értékesített régi Fiat 
Ducato 20.000 Ft összegben, a 2014. évben vásárolt tojó tyúkok értékesítése 51.969 Ft 
összegben szerepel. 
 
 
1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 
 
Véglegesen átvett pénzeszközként államháztartáson kívülről a MAZSIHISZ-tól a zsidó 
temető karbantartási munkálataihoz való hozzájárulásként 60.000 Ft bevétel realizálódott.  
 
 
 
 
 
1.7 Finanszírozási bevételek 
 
Az önkormányzat finanszírozási bevételei között maradvány igénybevétel 130.598.000 Ft, 
valamint december hónapban leutalt 2017. évi állami támogatás előlege 16.355.439 Ft 
összegben szerepel. 



 
 
 
2. Kiadások alakulása 
 
2.1 Működési kiadások 
 
Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 2016. évben 1.203.551.894 Ft-
ban teljesültek. 
 
A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés önkormányzati szinten 94 %-os, ami nem 
csak a takarékos gazdálkodásnak, hanem a likviditási gondjainknak is betudható.  
 
Az önkormányzat működési kiadásaira vonatkozó összevont adatok az 1.-4. mellékletekből, 
az intézmények működési kiadásaira vonatkozó adatok a 15.-34. mellékletekben kerülnek 
bemutatásra.  
 
Az önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti 
részletes elemzése az alábbi: 
 
Az intézmények működési költségvetésében a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzata az év folyamán elsősorban célhoz kötött támogatásokból növekedett. 
Személyi juttatásokra 637.905.975 Ft került kifizetésre, amely a tervezett összeg 97 %-a.  

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítési adata önkormányzati szinten 122.054.691 Ft, 
amely 97 %-os pénzügyi teljesítést jelent.  
 
Az intézmények működési költségvetésében a dologi kiadásokra tervezett 403.288.000 Ft-os 
előirányzat az év folyamán összességében 22.227.000 Ft-tal került csökkentésre. A dologi 
kiadások teljesített összege kamatkiadások nélkül 353.054.854 Ft, ami a módosított 
előirányzat 93 %-a. 
 
 
2.2 Támogatások, pénzeszköz átadások 
 
Az átadott pénzeszközök és szociálpolitikai juttatások támogatási formánként kerülnek 
bemutatásra a zárszámadási rendelet mellékleteiben. 
 
A szociális segélyezésre költségvetés módosított előirányzatai között 55.636.00 Ft került 
tervezésre. Az év folyamán 48.693.765 Ft segély került sor kifizetésre különféle jogcímeken. 
Az év végi teljesítés 88 %-os.  
A szociális ellátások részletes bemutatását a 14. melléklet tartalmazza. 
 
A működési támogatások eredeti előirányzata a 2016. évi költségvetésben 46.612.000 Ft volt, 
ez az előirányzat az évközi módosításokat követően 50.974.000 Ft-ra nőtt. A teljesített 
kiadások összege 41.842.609 Ft, ami a módosított előirányzat 82 %-os teljesítésének felel 
meg. 2016. év végén tagönkormányzati tartozás nem állt fenn. 
 
Költségvetésünk nagyságrendjét tekintve jelentős támogatást kapott az Egyeki 
Önkormányzati Tűzoltóság 4.000.000 Ft összegben, valamint a Tiszacsegei Városi Sport 
Egyesület 2.900.000 Ft összegben. 



A támogatott szervezetek 2017. február 14-i képviselő-testületi ülésre elkészítették 
beszámolójukat, melyet a Tisztelt Testület el is fogadott. A céljellegű támogatások teljesítését 
a 13. melléklet tartalmazza. 
 
 
2.3 Fejlesztési kiadások 
 
Fejlesztési kiadások intézményenként, beruházásonként kerülnek bemutatásra a zárszámadási 
rendelet tervezet 7.-12. mellékleteiben. Forráshiány miatt az önkormányzat épületeink 
állagmegóvására, valamint útkarbantartásra minimális kiadást tudott fordítani.  
 
A fejlesztésre fordított 95.640 ezer Ft-ból 35.249 ezer Ft önkormányzati saját forrásból, a 
többi beszerzésre pályázati, illetve központi támogatásból került sor. 
 
 
 

III. 
 

Maradvány elszámolás 
 
Az intézmények és az önkormányzat 2016. évi maradványát a 38.-42. sz. melléklet mutatja be 
intézményenkénti részletezésben. Ezt a táblázatot a 2014. január 1-jétől hatályos új számviteli 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint a Magyar Államkincstár felé benyújtott 
beszámoló 07/A Maradványkimutatás űrlapjához hasonló struktúrában készítettük el. A 
tárgyévi alaptevékenység és vállalkozási tevékenység költségvetési és finanszírozási 
bevételeinek és kiadásainak különbözeteként mutatja a maradvány összegét. 
 
 
 
 

IV. 
 

Kimutatások 
 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdés 
a)- d) pontjaiban előírt indoklások 

 
 
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközváltozás 
 
Az önkormányzat 2016. évi nyitó pénzkészlete 93.173.050 Ft volt. Bevételként /a 
finanszírozási bevételekkel/ 1.560.267.167 Ft került elszámolásra.  
Az év során kiadásként elszámolt összeg /a finanszírozási kiadásokkal/ 1.622.984.456 Ft volt.  
Függő, átfutó, azonosítás alatt álló tételekként elszámolt összege + 32.742.753 Ft. A 2016. 
december 31-i záró pénzkészlet 63.198.514 Ft. 
 
A pénzkészlet változásának levezetését az 43. melléklet tartalmazza. 
 
 
 
Többéves kihatással járó döntések 
 



A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú 
kötelezettségek előző évről áthúzódó összege 82.423.361 Ft. A 2016. évben teljesített fizetési 
kötelezettségek összege 7.948.306  Ft volt.  
A többéves kihatással járó döntések bemutatását az 44. melléklet tartalmazza. 
 
Közvetett támogatások 
 
A helyi adókról szóló 28/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyi adó 
rendelet) 7. §. (2) bekezdésében biztosított adókedvezmény alapján, amely a 70. életévüket 
betöltött ingatlannal rendelkező magánszemélyeket érint összességében 592 fő részére 
7.104.000  Ft engedményt tett az önkormányzat az adó elengedésével.  
 
A talajterhelési díj megfizetésének szabályai alapján 2016. évben 446 fő részesült 
kedvezményben 39.961.611 Ft összegben.  
 
Összességében az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összege 39.968.715 
Ft. 
 
A közvetett támogatásokat a zárszámadási rendelet 45. melléklete tartalmazza. 
 
A tartozás állomány alakulása 
 
Az önkormányzat tartozás állománya az 46. mellékletben kerül bemutatásra. Megállapítható, 
hogy az önkormányzat tartozás állománya 22.575.196  Ft volt 2016. december 31-én. 
Az egyéb tartozásállomány a szállítói tartozásokat, az egyéb adósság az EMEL Kft felé 
fennálló tartozást és a K&H Bank felé fennálló beruházási hitelt tartalmazza. 

 
 
 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
 
 

1. § - hoz 
 
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet 
hatályát határozza meg. 
 

2. § - hoz 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolóról – a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően 
  
 1.386.403.627 Ft bevételi főösszeggel, ebből 
  1.365.786.738 Ft működési célú bevétellel 
       20.616.889 Ft felhalmozási célú bevétellel 
 
 1.318.522.916 Ft kiadási főösszeggel, ebből 
  1.218.549.379 Ft működési célú kiadással 
       99.973.537 Ft felhalmozási célú kiadással 
 rendelkezik. 
 

3. § - hoz 



 
A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban, a teljesített működési és 
felhalmozási bevételeket és kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím 
szerinti részletezésben, a céljelleggel nyújtott támogatásokat, valamint a teljesített szociális 
ellátásokat határozza meg. 
 

4. § - hoz 
 

A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként, azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami feladatok szerint bontásban, a 2015. évi 
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 
elszámolását, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és 
egyéb között felhasználású támogatások maradványainak elszámolását, az önkormányzatok 
általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását 
határozza meg. 
 

5. § - hoz 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást, az önkormányzat vagyonának 
konszolidált mérlegét, valamint az önkormányzat és intézményeinek maradványát határozza 
meg. 
 

6. § - hoz 
 
A Képviselő testület a közvetett támogatások adatait, az önkormányzat pénzeszköz-változását, 
az önkormányzat és intézményei tartozás állományát, valamint Tiszacsege Város 
Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket határozza 
meg. 
 

7. § - hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Tiszacsege, 2017. május 24. 
 
 
                   Szilágyi Sándor 
                               polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 

 
 
A tervezett jogszabály: 
 

 2015. évi zárszámadásról  
szóló helyi rendelet 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának közvetlen 
társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében 
zárszámadási rendeletalkotási kötelezettség. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
szabályainak megsértése, mulasztásban 
megnyilvánuló jogszabálysértés 
 

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

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

Kelt: 2016.05.17. 
 

 

  
dr. Kertész Marianna 

jegyző 
 
 



 



1 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
…../2017. (…) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. §. szerint Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja: 
 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az 
önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 
 

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítései 

2.§ 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását  

a) 1.386.403.627 Ft bevételi főösszeggel, 
b) 1.318.522.916  Ft kiadási főösszeggel, 

      hagyja jóvá.    

 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételi főösszegét 1.386.403.627 Ft 
összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.365.786.738 Ft, 
a felhalmozási célú bevételek összegét 20.616.889 Ft összegben hagyja jóvá. 

 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegét 1.318.522.916 Ft 
összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.218.549.379 Ft, 
a felhalmozási célú kiadások összegét 99.973.537 Ft összegben hagyja jóvá. 

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a 
képviselő-testület. 

3.§ 

(1) A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban az 2. -  4. mellékletek szerint fogadja el. 
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(2) A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások 
mérlegét - összevontan önkormányzati szinten - az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 

(3)  A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti 
részletezésben a 7.-11. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 12. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 

(4) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 13. melléklet, a szociális 
ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 

4.§ 

(1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és 
gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban a 15.-34. melléklet szerint állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat a 2016. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásinak és egyéb 
kötött felhasználású támogatásait a 35. melléklet, az előző évi kötelezettségvállalással 
terhelt központosított előirányzatok és egyéb között felhasználású támogatások 
maradványainak elszámolását a 36. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési 
és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 37. mellékletek 
tartalmazza. 

5.§ 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát  
4.037.840.224 Ft összegben állapítja meg, az 47. és az 48. mellékletek szerint. Az 
önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 50. melléklet tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának konszolidált mérlegét az 49. 
mellékletek szerint állapítja meg. 

(3)  A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi összes maradványát -
62.057.093 Ft összegben, az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 
maradványát 0Ft összegben, az alaptevékenység szabad maradványát 61.880.093 Ft 
összegben a 38. melléklet szerint állapítja meg. 

(4) Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2016. évi alaptevékenység összes maradványát a 39. 
mellékletben 470.911 Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt 
kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.  

(5) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2016. évi alaptevékenység összes 
maradványát a 40. mellékletben 4.925.492 Ft - melyből szállítói tartozások miatt 
kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.-, a vállalkozási tevékenység felhasználható 
maradványát 3.334.492 Ft összegben fogadja el. A vállalkozási tevékenység maradványát 
az alaptevékenységhez használhatja fel. 
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(6) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi alaptevékenység összes maradványát 
a 41. mellékletben 305.146 Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt 
kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.  

(7) A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2016. évi alaptevékenység 
összes maradványát a 42. mellékletben 122.069 Ft összegben hagyja jóvá, melyből 
szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft. 

6.§ 

(1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti 
részletezettséggel az 45. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz-változását az 43. melléklet 
szerint fogadja el.  

(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2016. 
december 31-i állapot szerint az 46. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó 
döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 
44. melléklet szerint fogadja el. 

3. Záró rendelkezések 

7 .§ 

(1) E rendelet 2017. május 31-én lép hatályba. 
 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 Tiszacsege, 2017. május 24. 

 

  Szilágyi Sándor      dr. Bóné Mónika 
    polgármester      hatósági irodavezető 

 



Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet az ../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2015. évi teljesítés 2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés Teljesítés 
% -a

2. 1 2 3 4 5 6 7
3. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 1 000 910 000 1 061 560 000 1 018 410 000 1 003 070 379 98%
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 158 353 000 141 019 000 163 979 000 163 978 543 100%
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 86 444 000 95 465 000 97 069 000 97 069 197 100%
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 175 188 000 180 822 000 183 962 000 183 962 216 100%
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 211 000 9 076 000 9 254 000 9 253 599 100%
8. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 67 887 000 95 951 000 24 505 000 24 504 546 100%
9. B116 Elszámolásból származó bevételek 40 000 2 404 000 2 404 460 100%
10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) 497 123 000 522 333 000 481 173 000 481 172 561 100%
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei 177 000
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 503 787 000 539 227 000 537 237 000 521 720 818 97%
16.  ebből központi költségvetési szervtől 7 274 000 7 273 200
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 15 870 000 15 870 000 15 919 000
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 8 424 000 11 579 000 9 471 261
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 41 165 000 10 678 000 10 677 920 100%
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4 203 000 3 678 000 3 677 920 100%
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 962 000 7 000 000 7 000 000 100%
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 126 260 000 119 442 000 120 730 000 120 692 896 100%
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók 40 190 000 40 137 000 40 137 000 38 723 660 96%
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 70 005 000 65 100 000 66 388 000 67 728 414 102%
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók 7 329 000 6 200 000 6 200 000 7 564 683 122%
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 6 354 000 6 380 000 6 380 000 907 600 14%
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 83 688 000 77 680 000 78 968 000 76 200 697 96%
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 2 382 000 1 625 000 1 625 000 5 768 539 355%
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 119 322 000 104 821 000 110 128 000 98 877 024 90%
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 3 755 000 355 000 355 000 2 657 727 749%
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 48 302 000 46 234 000 49 957 000 53 387 357 107%
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6 782 000 1 672 000 2 122 000 4 065 468 192%
44. B404 Tulajdonosi bevételek 28 459 000 31 874 000 32 016 000 14 519 463 45%
45. B405 Ellátási díjak 5 573 000 4 965 000 4 965 000 4 203 617 85%
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 22 173 000 19 711 000 20 703 000 17 944 445 87%
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 3 247 000
48. B408 Kamatbevételtek 14 000 10 000 10 000 7 394 74%
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek 1 017 000 2 091 553
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 2 113 000 271 969 #####
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése 1 267 000 200 000 #####

#####
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 811 000 71 969 #####

#####
55. B54 Részesedések értékesítése 35 000 #####

#####
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 145 000 60 000 60 000 100%
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 145 000 60 000 60 000 100%
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 800 000 800 000
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 800 000 800 000
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) 1 289 915 000 1 285 823 000 1 260 806 000 1 234 450 188 98%
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 87 411 000 57 259 000 135 598 000 151 953 439 112%
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5 000 000 5 000 000
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 72 414 000 57 259 000 130 598 000 130 598 000 100%
70. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 997 000 16 355 439 #####

#####
71. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+B812) 87 411 000 57 259 000 135 598 000 151 953 439 112%
72. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 377 326 000 1 343 082 000 1 396 404 000 1 386 403 627 99%

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat adatok forintban



adatok forintban
A B C D E F G

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2015. évi teljesítés 2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés Teljesítés 
% -a

2. 1 2 3 4 5 6 7
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 1 150 845 000 1 270 510 000 1 274 486 000 1 203 551 894 94%
4. K1 Személyi  juttatások 601 195 000 650 506 000 660 906 000 637 905 975 97%
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114 057 000 127 827 000 125 909 000 122 054 691 97%
6. K3 Dologi  kiadások 332 410 000 403 288 000 381 061 000 353 054 854 93%
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 442 000 42 277 000 55 636 000 48 693 765 88%
8. K5 Egyéb működési célú kiadások 43 741 000 46 612 000 50 974 000 41 842 609 82%
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik 29 444 000 25 112 000 25 112 000 23 016 309 92%
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek 12 358 000 13 500 000 13 500 000 12 134 750 90%
14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék 8 000 000 8 000 000 0%
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 83 221 000 52 029 000 100 595 000 96 438 964 96%
18. K6 Beruházások 67 669 000 47 951 000 77 068 000 76 569 751 99%
19. K7 Felújítások 15 302 000 4 078 000 20 727 000 19 069 213 92%
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250 000 2 800 000 800 000 29%
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 234 066 000 1 322 539 000 1 375 081 000 1 299 990 858 95%
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 12 662 000 20 543 000 21 323 000 18 532 058 87%
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 5 250 000 5 250 000 1 250 000 24%
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 000 14 997 000 14 998 000 14 997 485 100%
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 2000000
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 218000 296000 1075000 284573 26%
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 12 662 000 20 543 000 21 323 000 18 532 058 87%
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) 1 246 728 000 1 343 082 000 1 396 404 000 1 318 522 916 94%

A B C D E F G
1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-) 55 849 000 -36 716 000 -114 275 000 -65 540 670

A B C D E F G
1. 1.  Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 74 749 000 36 716 000 114 275 000 133 421 381 117%
2. 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 87 411 000 57 259 000 135 598 000 151 953 439 112%
3. 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 65 511 53 392 000 126 731 000 143 086 439 113%
4. 1.1.2.              Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 7 817 3 867 000 8 867 000 8 867 000 100%
5. 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 12 662 000 20 543 000 21 323 000 18 532 058 87%
6. 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 14 997 000 14 998 000 14 997 485 100%
7. 1.2.2.               Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 19 053 5 546 000 6 325 000 3 534 573 56%

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Tiszacsege Város Önkormányzata                                                                                                                                                                                                                 
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

4. sz. táblázat

2. sz. táblázat

3. sz. táblázat adatok forintban
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok forintban



Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 2. melléklet a ........./2017. (.......) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2015. évi 

teljesítés
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés Teljesítés 
% -a

2. 1 2 3 4 5 6 7
3. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 1 000 910 000 1 060 821 000 1 015 510 000 1 000 909 838 99%
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 158 353 000 141 019 000 163 979 000 163 978 543 100%
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 86 444 000 95 465 000 97 069 000 97 069 197 100%
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 175 188 000 180 822 000 183 962 000 183 962 216 100%
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 211 000 9 076 000 9 254 000 9 253 599 100%
8. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 67 887 000 95 951 000 24 505 000 24 504 546 100%
9. B116 Elszámolásból származó bevételek 40 000 2 404 000 2 404 460 100%

10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) 497 123 000 522 333 000 481 173 000 481 172 561 100%
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei 177 000
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 503 787 000 538 488 000 534 337 000 519 560 277 97%
16.  ebből központi költségvetési szervtől 7 274 000 7 273 200
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 15 870 000 15 870 000 15 919 000
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 8 424 000 11 579 000 9 471 261
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 35 810 000 7 000 000 7 000 000 100%
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 336 000
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 35 474 000 7 000 000 7 000 000 100%
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 89 509 000 69 442 000 70 730 000 70 692 896 100%
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók 7 524 000 2 964 482 ####

####
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 65 920 000 65 100 000 66 388 000 67 728 414 102%
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók 7 329 000 ####

####
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 6 354 000 4 317 000 4 317 000 0%
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 79 603 000 69 417 000 70 705 000 67 728 414 96%
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 2 382 000 25 000 25 000 0%
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 77 432 000 60 751 000 66 058 000 56 308 018 85%
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 3 417 000 2 653 003 ####

####
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 17 244 000 15 180 000 18 903 000 20 558 079 109%
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6 782 000 1 672 000 2 122 000 4 065 468 192%
44. B404 Tulajdonosi bevételek 26 924 000 28 356 000 28 498 000 13 168 603 46%
45. B405 Ellátási díjak 4 960 000 4 502 000 4 502 000 3 987 874 89%
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 842 000 11 031 000 12 023 000 9 776 044 81%
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 3 247 000
48. B408 Kamatbevételtek 14 000 10 000 10 000 7 394 74%
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek 1 002 000 2 091 553
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 2 113 000 271 969 ####
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése 1 267 000 200 000 ####

####
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 811 000 71 969 ####

####
55. B54 Részesedések értékesítése 35 000 ####

####
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 70 000 60 000 60 000 60 000 100%
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 000 60 000 60 000 60 000 100%
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 800 000 800 000 100%
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 800 000 800 000 100%
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) 1 205 844 000 1 191 074 000 1 160 158 000 1 136 042 721 98%
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 82 180 000 53 392 000 129 963 000 146 318 439 113%
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5 000 000 5 000 000 100%
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 67 183 000 53 392 000 124 963 000 124 963 000 100%
70. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 997 000 16 355 439
71. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 82 180 000 53 392 000 129 963 000 146 318 439 113%
72. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 288 024 000 1 244 466 000 1 290 121 000 1 282 361 160 99%

B E V É T E L E K
adatok forintban1. sz. táblázat



A B C D E F G

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2015. évi 

teljesítés
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2015. évi teljesítés Teljesítés 
% -a

2. 1 2 3 4 5 6 7
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 984 046 000 1 177 455 000 1 182 467 000 1 115 072 073 94%
4. K1 Személyi  juttatások 426 521 000 620 316 000 627 508 000 602 871 983 96%
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83 662 000 119 579 000 117 470 000 113 635 511 97%
6. K3 Dologi  kiadások 275 845 000 365 096 000 347 481 000 322 439 955 93%
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 179 779 000 39 352 000 52 711 000 46 593 765 88%
8. K5 Egyéb működési célú kiadások 18 239 000 33 112 000 37 297 000 29 530 859 79%
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások

10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik 12 290 000 25 112 000 25 112 000 23 016 309 92%
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek
14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék 8 000 000 8 000 000 0%
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 28 143 000 46 763 000 93 521 000 89 112 828 95%
18. K6 Beruházások 25 793 000 46 763 000 74 072 000 74 077 235 100%
19. K7 Felújítások 2 350 000 16 649 000 14 235 593 86%
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 800 000 800 000 29%
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 012 189 000 1 224 218 000 1 275 988 000 1 204 184 901 94%
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 23 158 000 20 543 000 21 323 000 18 532 058 87%
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 23 081 000 5 250 000 5 250 000 1 250 000 24%
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14997000 14998000 14 997 485 100%
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 000 000
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 77000 296000 1075000 284 573 26%
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 23 158 000 20 543 000 21 323 000 18 532 058 87%
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 035 347 000 1 244 761 000 1 297 311 000 1 222 716 959 94%

A B C D E F G
1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-) 193 655 000 -33 144 000 -115 830 000 -68 142 180

3. sz. táblázat

2. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

K I A D Á S O K

Tiszacsege Város Önkormányzata                                                                                                                                                                                                                                      
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS                                                                                                                                                                                                                               

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

adatok forintban

Ezer forintban



Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

 3. melléklet a ........./2017. (.......) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2015. évi 

teljesítés
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés Teljesítés % -a

2. 1 2 3 4 5 6 7
3. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 739 000 2 900 000 2 160 541
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
8. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
9. B116 Elszámolásból származó bevételek

10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 739 000 2 900 000 2 160 541
16.  ebből központi költségvetési szervtől
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 5 355 000 3 678 000 3 677 920 100%
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 867 000 3 678 000 3 677 920 100%
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 1 488 000 ########

#######
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 36 751 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 100%
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók 32 666 000 40 137 000 40 137 000 35 759 178 89%
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 4 085 000 ########

#######
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók 6 200 000 6 200 000 7 564 683
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 063 000 2 063 000 907 600
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 4 085 000 8 263 000 8 263 000 8 472 283 103%
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 600 000 1 600 000 5 768 539
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 41 890 000 44 070 000 44 070 000 42 569 006 97%
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 338 000 355 000 355 000 4 724 1%
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 31 058 000 31 054 000 31 054 000 32 829 278 106%
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
44. B404 Tulajdonosi bevételek 1 535 000 3 518 000 3 518 000 1 350 860 38%
45. B405 Ellátási díjak 613 000 463 000 463 000 215 743 47%
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 331 000 8 680 000 8 680 000 8 168 401 94%
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
48. B408 Kamatbevételtek
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek 15 000
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55. B54 Részesedések értékesítése
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 75 000
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 75 000
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) 84 071 000 94 809 000 100 648 000 98 407 467 98%
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 5 231 000 3 867 000 5 635 000 5 635 000 100%
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 5 231 000 3 867 000 5 635 000 5 635 000 100%
70. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 5 231 000 3 867 000 5 635 000 5 635 000 100%
71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 89 302 000 98 676 000 106 283 000 104 042 467 98%

B E V É T E L E K
Ezer forintban1. sz. táblázat



A B C D E F G

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2015. évi 

teljesítés
2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
lői á t

2016. évi 
teljesítés Teljesítés % -a

2. 1 2 3 4 5 6 7
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 80 688 000 89 526 000 88 490 000 85 006 013 96%
4. K1 Személyi  juttatások 27 769 000 27 846 000 31 054 000 32 706 324 105%
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 269 000 7 607 000 7 798 000 7 807 571 100%
6. K3 Dologi  kiadások 30 745 000 37 648 000 33 036 000 30 080 368 91%
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 405 000 2 925 000 2 925 000 2 100 000 72%
8. K5 Egyéb működési célú kiadások 12 500 000 13 500 000 13 677 000 12 311 750 90%
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások

10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek 12 358 000 13 500 000 13 500 000 12 134 750 90%
14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 7 329 000 5 266 000 7 074 000 7 326 136 104%
18. K6 Beruházások 847 000 1 188 000 2 996 000 2 492 516 83%
19. K7 Felújítások 6 482 000 4 078 000 4 078 000 4 833 620 119%
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 88 017 000 94 792 000 95 564 000 92 332 149 97%
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918)
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 88 017 000 94 792 000 95 564 000 92 332 149 97%

A B C D E F

1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 946 000 17 000 5 084 000 6 075 318

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

2. sz. táblázat

Tiszacsege Város Önkorányzata                                                                                                                                                                                                     
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS                                                                                                                                                                                                        

ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban



Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

 4. melléklet a ........./2017. (.......) önkormányzati rendelethez

A B C D E F

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2015. évi teljesítés 2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Teljesítés % -
a

2. 1 2 3 4 5 6
3. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16)
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
8. B115 Működési célú központosított előirányzatok
9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
16.  ebből központi költségvetési szervtől
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25)
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410)
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
44. B404 Tulajdonosi bevételek
45. B405 Ellátási díjak
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
48. B408 Kamatbevételtek
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55. B54 Részesedések értékesítése
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 3 529 000 3 529 000 3 473 808
70. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 3 529 000 3 529 000 3 473 808
71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

B E V É T E L E K
Ezer forintban1. sz. táblázat



A B C D E F G

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2015. évi teljesítés 2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Teljesítés % -
a

2. 1 2 3 4 5 6
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 3 048 000 3 529 000 3 529 000 3 473 808 120%
4. K1 Személyi  juttatások 2 035 000 2 344 000 2 344 000 2 327 668 98%
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 558 000 641 000 641 000 611 609 99%
6. K3 Dologi  kiadások 455 000 544 000 544 000 534 531 95%
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 98%
8. K5 Egyéb működési célú kiadások
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások

10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek

14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
18. K6 Beruházások
19. K7 Felújítások
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 3 048 000 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918)
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3 048 000 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%

A B C D E F G

1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 048 000 -3 529 000 -3 529 000 -3 473 808

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Ezer forintban

adatok forintban

3. sz. táblázat

2. sz. táblázat

Tiszacsege Város Önkorányzata                                                                                                                                                                                                                                                
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS                                                                                                                                                                                                                                           

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K



 

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

 Ezer forintban 
A B C D E F G H I

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2016. évi eredeti 
előirányzat

2016. évi módosított 
előirányzat 2016. évi teljesítés Megnevezés 2016. évi eredeti 

előirányzat
2016. évi módosított 

előirányzat 2016. évi teljesítés

2. 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
3. 1. Közhatalmi bevételek 119 442 000 120 730 000 120 692 896 Személyi juttatások 650 506 000 660 906 000 637 905 975

4. 2. Intézményi működési bevételek 104 821 000 110 128 000 98 877 024 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 127 827 000 125 909 000 122 054 691

5. 3. Önkormányzat működési támogatása 522 333 000 481 173 000 481 172 561 Dologi kiadások 403 288 000 381 061 000 353 054 854

6. 4. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 539 227 000 537 237 000 521 720 818 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 277 000 55 636 000 48 693 765

7. 5.     - 5.-ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások 46 612 000 50 974 000 41 842 609

8. 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson  kívülről 60 000 60 000 Kölcsön nyújtása

9. 7. Kölcsön visszatérülés  (működési célú)

10. 8. Egyéb bevételek 177 000

11. 9.
12. 10.
13. 11.
14. 12.
15. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 285 823 000 1 249 328 000 1 222 700 299 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 270 510 000 1 274 486 000 1 203 551 894

16. 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) 53 392 000 126 731 000 143 086 439 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17. 15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 53 392 000 124 963 000 124 963 000 Likviditási hitelek törlesztése

18. 16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele 1 768 000 1 768 000 Rövid lejáratú hitelek törlesztése

19. 17.    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20. 18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek 16 355 439 Kölcsön törlesztése

21. 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22. 20.    Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése

23. 21.    Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 997 000 14 998 000 14 997 485

24. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 53 392 000 126 731 000 143 086 439 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 14 997 000 14 998 000 14 997 485

25. 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 339 215 000 1 376 059 000 1 365 786 738 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 285 507 000 1 289 484 000 1 218 549 379

26. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

27. 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 339 215 000 1 376 059 000 1 365 786 738 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 285 507 000 1 289 484 000 1 218 549 379
28. 26. Költségvetési hiány: - -25 158 000 - Költségvetési többlet: 15 313 000 - 19 148 405
29. 27. Tárgyévi  hiány: - - - Tárgyévi  többlet: 53 708 000 86 575 000 147 237 359

Sor-
szám

                                                                                             5. m
elléklet a …

…
…

../20169. (…
…

) önkorm
ányzati rendelethez     

1.



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege
(Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban 
A B C D E F G H I

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2016. évi eredeti 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés Megnevezés 2016. évi eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. 1. Tárgyi eszközök és immateriális  javak értékesítése 271 969 Beruházások 47 951 000 77 068 000 76 569 751

4. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog  értékesítése, hasznosítása Felújítások 4 078 000 20 727 000 19 069 213

5. 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 2 800 000 800 000

6. 4. Címzett és céltámogatások    3.-ból:  - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

7. 5. Vis maior támogatás                - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

8. 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai

9. 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás

10. 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 10 678 000 10 677 920 - Lakásépítés

11. 9. - ebből: EU támogatás 7 000 000 7 000 000 - EU-s forrásból megvalósuló  programok, projektek

12. 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson  kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló  programok, projektek
   önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

13. 11. Kölcsön visszatérülés 800 000 800 000 Tartalékok

14. 12. Kölcsön nyújtása

15. 13. Költségvetési bevételek összesen: 11 478 000 11 749 889 Költségvetési kiadások összesen: 52 029 000 100 595 000 96 438 964

16. 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 3 867 000 3 867 000 3 867 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 867 000 3 867 000 3 867 000 Hitelek törlesztése

18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 5 250 000 5 250 000 1 250 000

19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20. 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

21. 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22. 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) 5 000 000 5 000 000 Betét elhelyezése 2 000 000

23. 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 000 5 000 000 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 296 000 1 075 000 284 573

24. 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

25. 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

26. 24. Értékpapírok kibocsátása

27. 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek

28. 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 3 867 000 8 867 000 8 867 000 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

5 546 000 6 325 000 3 534 573

29. 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 3 867 000 20 345 000 20 616 889 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 57 575 000 106 920 000 99 973 537

30. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

31. 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 3 867 000 20 345 000 20 616 889 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 57 575 000 106 920 000 99 973 537
32. 30. Költségvetési hiány: 52 029 000 89 117 000 84 689 075 Költségvetési többlet: - - -
33. 31. Tárgyévi  hiány: 53 708 000 91 575 000 84 356 648 Tárgyévi  többlet: - - -

Sor-
szám
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Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai  beruházásonként

A B C D E F G H

1. Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési 
és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi 
előirányzat

2016. évi módosított 
előirányzat 2016. évi teljesítés 2016. év utáni 

szükséglet

2. 1 2 3 4 5 6 7 8=(2-4-5)

3. Mezőgazdasági startmunka program palántázó gép vásárlás 635 000 2016 635 000 635 000 635 000

4. Mezőgazdasági startmunka program előnevelt jérce vásárlás 267 000 2016 267 000 267 000 266 700

5. Mezőgazdasági startmunka program MTZ 892,2 traktor vásárlás 7 112 000 2016 7 112 000 7 112 000 7 112 000

6.    Mezőgazdasági startmunka program hűtőkamra szerelése 2 992 000 2016 2 992 000 2 992 000 2 982 206

7. Mezőgazdasági startmunka program sertésnevelő épület építése 3 453 000 2016 3 453 000 3 453 000 3 472 744

8. Mezőgazdasági startmunka program sertés önetető vásárlás 418 000 2016 418 000 418 000 418 120

9. Mezőgazdasági startmunka program fóliahegesztő gép vásárlása 62 000 2016 62 000 62 000 55 711

10. Bio és megújuló energia startmunka program festékkeverő gép vásárlás 80 000 2016 80 000 80 000 133 800

11. Bio és megújuló energia startmunka program benzinmotoros ágaprító gép vásárlás 455 000 2016 455 000 455 000 444 500

12. Mezőgazdasági földutak startmunka program motoros fűrész (3db) vásárlás 670 000 2016 670 000 670 000 659 701

13. Mezőgazdasági földutak startmunka program fűkasza (6db) vásárlás 1 539 000 2016 1 539 000 1 539 000 1 529 410

14. Illegális hulladéklerakók felszámolása startmunka program fűnyírógép (6db) vásárlás 1 199 000 2016 1 199 000 1 199 000 1 199 403

15. Illegális hulladéklerakók felszámolása startmunka program Chery RD 254 panoráma fülkés traktor vásárlás 3 884 000 2016 3 884 000 3 884 000 3 873 500

16.    Belvízelvezetés startmunkaprogram Stihl FS560 fükasza (3db) 1 120 000 2016 1 120 000 1 120 000 1 109 700

17. Belvízelvezetés startmunka program Stihl MS362 motoros fűrész (2db) 590 000 2016 590 000 590 000 579 801

18. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program felsőmarógép vás. 55 000 2016 55 000 55 000 45 000

19. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program akkumulátoros fúrógép (2db) vásárlás 130 000 2016 130 000 130 000 120 000

20. Helyi sajátosságokra épülő statmunka program sarokcsiszoló (2db) vásárlás 70 000 2016 70 000 70 000 75 945

21. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program fúrógép vás. 124 000 2016 124 000 124 000 144 355

22. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program gyalupad vásárlás 140 000 2016 140 000 140 000 129 710

23. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program festékkeverőgép (3db) vásárlás 220 000 2016 220 000 220 000 210 000

24. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program betonkeverő 150 l-s (3db) vásárlás 250 000 2016 250 000 250 000 240 000

25. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program csempevágó vásárlás 51 000 2016 51 000 51 000 50 800

26. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program ütvefúró vásárlás 128 000 2016 128 000 128 000 118 110

27. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program vastagoló gyalu vásárlás 230 000 2016 230 000 230 000 220 000

28. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program szalagcsiszoló vásárlás 137 000 2016 137 000 137 000 127 000

29. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program állványzat kiegészítőkkel 1 434 000 2016 1 434 000 1 434 000 1 424 381

30. Helyi sajátosságokra épülő startmunka program szalagfűrészgép vás. 529 000 2016 529 000 529 000 519 430

31. Belterületi közutak startmunka program padkahenger vásárlás 2 728 000 2016 2 728 000 2 728 000 2 717 800

32. Belterületi közutak startmunka program pótkocsi vásárlás 1 591 000 2016 1 591 000 1 591 000 1 577 721

33. Fonyódligeti üdülő bútor, paplan, párna, lepedő vásárlás 891 000 2016 432 000 891 000 1 228 907

34. Fonyódligeti üdülő  8/200 tulajdoni hányad megvásárlása 2 388 000 2016 2 388 000 2 388 000

35. Iskolai konyha gép,  eszközbeszerzés 2 500 000 2016 2 500 000 2 470 667

36. Útőr program kerékpár + utánfutó vásárlás 163 000 2016 163 000 157 480

37. Hosszabbidőtartamű közfoglalkoztatás (20 fős) 4db porszívó beszerzés 280 000 2016 280 000 280 003

38. Komphoz távvezérelt fénysorompó beszerzése 756 000 2016 756 000 756 000

39. Szoftver vásárlás 260 000 2016 260 000 205 310

40. Chery traktor, pótkocsi műszaki vizsgáztatás 160 000 2016 160 000 152 400

41. Informatikai eszközök vásárlása 1 000 000 2016 1 000 000 1 060 655

42. Iskola gázkazán javítás 400 000 2016 400 000 390 000

43. Kis értékű tárgyi eszköz Csege napok 820 000 2016 820 000 865 836

44.    Kis értékű tárgyi eszközök 1 894 000 2 016 1 894 000 3 508 456

45. Tiszacsege hrsz:775/1 ingatlan vásárlás 5 530 000 2016 5 530 000 5 530 000

46. Tiszacsege hrsz:192/2 ingatlan vásárlás 2 540 000 2016 2 540 000 2 540 000

47.    Iskola konyha gépek, berendezések beszrzése 12 290 000 2 016 12 290 000 13 109 025

48. Közmunkaprogramok kisértékű tárgyi eszköz 415 547

49.
50.
51. ÖSSZESEN: 64 165 000 35 869 000 64 165 000 64 106 834
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Polgármester i Hivatal
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

A B C D E F G H

1. Beruházás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés 
kezdési és 

befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított 

előirányzat
2016. évi 
teljesítés

2016. év utáni 
szükséglet

2. 1 2 3 4 5 6 7 8=(2-4-5)

3. Informatikai eszközök beszerzése 514 195 2016 1 270 000 515 000 514 195

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22. ÖSSZESEN: 514 195 1 270 000 515 000 514 195
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Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2016. évi Felújítási  kiadásai 

A B C D E F G H

1. Beruházás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés 
kezdési és 

befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2016. év utáni 
szükséglet

2. 1 2 3 4 5 6 7 8=(2-4-5)

3. JCB traktor felújítása 406 146 2016 407 000 407 000 406 146

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. ÖSSZESEN: 406 146 407 000 407 000 406 146

adatok forintban 
9/1 m
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Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

A B C D E F G H

1. Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési 
és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi 
előir ányzat

2016. évi 
módosított 
előir ányzat

2016. évi teljesítés 2016. év utáni 
szükséglet

2. 1 2 3 4 5 6 7 8=(2-4-5)

3. Személygépkocsi vásárlás Ford Transit 6 050 280 2016 6 050 000 6 050 000 6 050 280

4. Halott szállító gépjármű hűtőberendezéssel történő felszerelése 2 178 050 2016 2 542 000 2 542 000 2 178 050

5.    Hajszárító vásárlás 19 430 2016 19 000 19 430
6.    Egyéb gép, alkatrész beszerzés Fürdő 73 660 2016 74 000 73 660

7. Keringető szivattyú beszerzés Fürdő 22 860 2016 23 000 22 860

8. Laptop, külső merev lemez vásárlás 164 520 2016 164 000 164 520

9. GPS vásárlás Temető 50 680 2016 51 000 50 680

10. Magasnyomású mosó vásárlás Temető 32 900 2016 33 000 32 900

11. Gépalkatrész, abroncs vásárlás 253 127 2016 253 000 253 127

12. Vízszivattyú vásárlás 100 457 2016 100 000 100 457

13. Kompresszor vásrlás 52 500 2016 52 000 52 500

14. Klímaberendezés Temető 145 000 2016 200 000 145 000

15. Úszókapcsoló,vegytisztító pisztoly,tűzoltótömlő 283 102 2016 283 000 283 102

16. Gépalkatrészek szennyvízhez 118 110 2016 102 000 118 110

17. VTZ alkatrészek 71 869 2016 72 000 71 869

18. Akkus szerszámgép 13 990 2016 15 000 13 990

19. Online pénztárgép 139 575 2016 139 575

20. Szivattyú vásárlás 40 640 2016 40 640

21.

22. ÖSSZESEN: 9 810 750 8 592 000 10 033 000 9 810 750

adatok forintban 
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Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

A B C D E F G H

1. Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési 
és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi teljesítés 2016. év utáni 
szükséglet

2. 1 2 3 4 5 6 7 8=(2-4-5)

3. Számitástechnikai eszköz vásárlás 413 000 2016 413 000 413 000 503 057

4. Irodai bútor 200 000 2016 200 000 225 000 175 260

5. Óvodai bútor, kültéri játék 348 000 2016 348 000 458 000 406 135

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22. ÖSSZESEN: 961 000 961 000 1 096 000 1 084 452

 adatok forintban 
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Dr. Papp József Városi Könyvtár  és Művelődési Otthon
2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai  beruházásonként

A B C D E F

1. Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési 
és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi 
előir ányzat

2016. évi módosított 
előir ányzat 2016. évi teljesítés 2016. év utáni 

szükséglet

2. 1 2 3 4 5 6=(2-4-5)

3. Bútor vásárlás a Művelődési Otthonba 736 000 2016 736 000 784 300

4.    Fénymásoló vásárlás 236 000 2016 236 000

5. Páramentesítő készülék vásárlás a  Zsellérházba 89 000 2016 89 000 86 100

6.    Reflektor vásárlás 20 000 2016 20 000 16 500

7. Porszívó vásárlás 50 000 2016 50 000

8. Elektromos fűnyíró, szegélyvágó vásárlás 58 000 2016 58 000 42 650

9. Gáztűzhely vásárlás 70 000 2016 70 000 123 970

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22. ÖSSZESEN: 1 259 000 1 259 000 1 053 520
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Tiszacsege Város Önkormányzata

  

 Ezer forintban 

A B C D E F G H

1. Felújítás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési 
és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig 2016. évi előirányzat 2016. évi módosított 

előirányzat 2016. évi teljesítés 
2016. év utáni 

szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

2. 1 2 3 4 5 6 7 8

3. Komp felújítás 4 833 620 2015-2016 4 078 000 4 878 000 4 833 620

4. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 11. sz 1 113 876 2016 1 120 000 1 113 876
5. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Csokonai u 1. sz 1 359 690 2016 1 360 000 1 359 690
6. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 95. sz 942 340 2016 943 000 942 340

7. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Templom u. 8. sz 1 298 424 2016 1 300 000 1 298 424

8. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Csokonai u. 7. sz 805 564 2016 806 000 805 564

9. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Rákóczi u. 22. sz. 376 400 2016 380 000 376 400

10. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 27. sz 3 312 856 2016 3 315 000 3 312 856

11. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 38. sz 1 935 480 2016 1 940 000 1 935 480

12. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Fő u. 29. sz 209 550 2016 210 000 209 550

13. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere Iskola konyha 397 256 2016 400 000 397 256
14. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere  Kossuth u. 5. sz 73 787 2016 74 000 73 787

15. Ingatlan felújítás - nyílászáró csere  Fő u. 42. sz 165 100 2016 166 000 165 100

16. Tűzcsap beépítés 208 829 2016 210 000 208 829

17. Szennyvízrendszer fejújítás 1 630 295 2016 1 631 000 1 630 295

18. Helyi sajátosságok közmunka program ingatlan felújítások 2016 1 587 000

19.

20.

21. ÖSSZESEN: 18 663 067 4 078 000 20 320 000 18 663 067

2016. évi Felújítási kiadásai felújításonként
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Tiszacsege Város Önkormányzata által adott 
céljellegű támogatások 2016. évben

13. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Sor -
szám Támogatott szervezet neve Támogatás célja

Támogatás 
eredeti ei. 
Összege

Támogatás 
módosított ei. 

összege

Támogatás 
teljesített 
összege

Teljesítés 
% -a

2. 1. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájárulás 2016.évi 19 319 000 19 319 000 17 223 309 89%
3. 2. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájár. 2015.évi hátralék 5 793 000 5 793 000 5 793 000 100%
4. 3. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás 4 000 000 4 000 000 4 000 000 100%
5. 4. Tiszacsege Város Sportegyesület működési támogatás 2 000 000 2 500 000 2 500 000 100%
6. 5. Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 800 000 1 086 000 1 085 750 100%
7. 6. Tiszacsege Polgárőr Egyesület működési támogatás 500 000 500 000 500 000 100%
8. 7. Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás 300 000 300 000 300 000 100%
9. 8. Pályázható támogatás működési támogatás 5 400 000 3 134 000

10. 9. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás 230 000 230 000 100%
11. 10.    Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány működési támogatás 500 000 850 000 850 000 100%
12. 11. Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány működési támogatás 300 000 300 000 100%
13. 12. Tiszacsegei Református Egyházközösség működési támogatás 100 000 0%
14. 13. Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 500 000 500 000 100%
15. 14.

16. 15.

17. 16.

18. 17.

19. 18.

20. 19.

21. 20.

22. 21.

23. 22.

24. 23.

25. 24.

26. 25.

27. 26.

28. 27.

29. 28.

30. 29.

31. 30.

32. 31.

33. 32.

34. 33.

35. 38 612 000 38 612 000 33 282 059Összesen:

adatok forintban 



Sor -
szám Támogatott szervezet neve Támogatás formája

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016.évi 
teljesítés 

Teljesítés 
% -a

1. Lakhatási támogatás pénzbeni támogatás 1 000 000 1 000 000 0%
2. Lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás 29 402 000 35 487 000 35 088 030 99%
3. Átmeneti segély pénzbeni támogatás 5 000 000 5 000 000 2 305 550 46%
4. Temetési segély pénzbeni támogatás 800 000 800 000 690 000 86%
5. Köztemetés természetbeni támogatás 500 000 500 000 399 185 80%
6. Méltányos közgyógy ellátás természetbeni ellátás 2 500 000 2 500 000 2 621 800 105%
7. Települési támogatás- élelmiszer- természetbeni ellátás 186 000
8. BURSA HUNGARICA ösztöndíj pénzbeni támogatás 2 925 000 2 925 000 2 100 000 72%
9. Arany János ösztöndíj támogatás pénzbeni támogatás 150 000 150 000 130 000 87%

10. Gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás 7 274 000 7 273 200 100%

42 277 000 55 636 000 50 793 765 91%

Tiszacsege Város Önkormányzata
által folyósított szociális ellátások 2016. évi teljesítése

adatok forintban 

Összesen:



15. melléklet a ..../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G
Önkormányzat 01

Feladat megnevezése --------------------------

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés % -

a
1 2 3 4 5 6 7

Bevételek
B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 1 061 560 000 1 017 316 080 1 001 863 920 98%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai 522 332 423 481 172 561 481 172 561 #
#

B12    Elvonások és befizetések bevételei 177 000
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 539 227 577 536 143 519 520 514 359 97%

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 10 677 920 10 677 920 #
#

B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 677 920 3 677 920 #
#

B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 7 000 000 7 000 000 #

#
B3 Közhatalmi bevételek 119 417 000 120 705 000 120 687 896 #

#
B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 46 016 000 46 016 000 35 078 822 76%

B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 391 494
B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 100 000 3 100 000 4 966 305 #

#
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 600 000 600 000 2 563 813 #

#
B404 Tulajdonosi bevételek 30 240 000 30 240 000 14 131 139 47%
B405 Ellátási díjak 3 710 000 3 710 000 3 903 253 #

#
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 366 000 8 366 000 5 410 942 65%
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
B408 Kamatbevételtek 7 065
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Egyéb működési bevételek 1 704 811

B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 251 969
B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése 200 000
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 51 969
B54 Részesedések értékesítése
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 60 000 60 000 #
#

B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 60 000 60 000 #

#
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 800 000 800 000 #

#
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 800 000 800 000 #

#
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 226 993 000 1 195 575 000 1 169 420 527 98%
B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 57 259 000 132 043 000 148 398 439 #

#
B81 Belföldi finanszírozás bevételei 57 259 000 132 043 000 148 398 439 #

#
  ebből Központi, irányító szervi támogatás
  ebből előző évi maradvány 57 259 000 127 043 000 127 043 000 #

#
  ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 355 439
  ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól 5 000 000 5 000 000 #

#
B82 Külföldi finanszírozás bevételei
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 284 252 000 1 327 618 000 1 317 818 966 99%

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 776 020 000 922 853 000 851 198 374 92%

K1 Személyi  juttatások 344 593 000 425 574 000 426 874 075 #
#

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 194 000 63 007 000 64 868 406 #
#

K3 Dologi  kiadások 262 229 000 280 261 000 269 096 519 96%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 276 000 92 183 000 48 693 765 53%
K5 Egyéb működési célú kiadások 59 728 000 61 828 000 41 665 609 67%

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 57 955 000 76 576 000 83 569 901 #
#

K6 Beruházások 3 943 000 60 814 000 64 106 834 #
#

K7 Felújítások 54 012 000 15 512 000 18 663 067 #
#

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250 000 800 000 #
#

K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 363 168 000 326 259 000 320 993 598 98%
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 000 5 250 000 1 250 000 24%
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 997 000 14 998 000 14 997 485 #

#
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 343 875 000 304 936 000 304 461 540 #

#
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917 Pénzügyi lízing kiadásai 296 000 1 075 000 284 573 26%
K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 363 168 000 326 259 000 320 993 598 98%
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 197 143 000 1 325 688 000 1 255 761 873 95%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 18 9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 389 389 389

Költségvetési szerv 

Száma

adatok forintban 



16. melléklet a  ..../2017. (....) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Önkormányzat 01

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirán at Teljesítés Teljesítés % -

a
4. 1 2 3 4 5 6 7
5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 1 061 560 000 1 017 316 080 999 703 379 98%
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 522 332 423 481 172 561 481 172 561 #

#
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei 177 000
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 539 227 577 536 143 519 518 353 818 97%
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 10 678 000 10 677 920

#
#

14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 678 000 3 677 920 #
#

15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 7 000 000 7 000 000 #

#
19. B3 Közhatalmi bevételek 69 417 000 70 705 000 70 687 896

#
#

20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 39 554 000 39 554 000 28 272 282 71%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 386 770
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 504 447
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 600 000 600 000 2 563 813 #

#
24. B404 Tulajdonosi bevételek 28 252 000 28 252 000 12 922 603 46%
25. B405 Ellátási díjak 3 710 000 3 710 000 3 903 253 #

#
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 992 000 6 992 000 4 279 520 61%
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 7 065
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek 1 704 811
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 251 969
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése 200 000
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 51 969
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 60 000 60 000

#
#

38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 60 000 60 000 #

#
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 800 000 800 000

#
#

42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 800 000 800 000 #

#
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 170 531 000 1 139 113 080 1 110 453 446 97%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 53 392 000 128 176 000 144 531 439

#
#

47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 53 392 000 128 176 000 144 531 439 #
#

48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49.   ebből előző évi maradvány 53 392 000 123 176 000 123 176 000 #

#
50.   ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések 16 355 439
51.   ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól 5 000 000 5 000 000 #

#
52. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
52. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
53. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 223 923 000 1 267 289 080 1 254 984 885 99%

54. Kiadások
55. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 851 187 000 887 374 000 824 389 052 95%
56. K1 Személyi  juttatások 421 929 000 444 829 000 422 143 355 95%
57. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 159 000 67 285 000 64 510 578 96%
58. K3 Dologi  kiadások 292 635 000 285 252 000 261 610 495 92%
59. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 352 000 52 711 000 48 693 765 92%
60. K5 Egyéb működési célú kiadások 33 112 000 37 297 000 27 430 859 98%
61. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 34 681 000 78 740 000 76 871 290

#
#

62. K6 Beruházások 34 681 000 61 698 000 62 241 843 #
#

63. K7 Felújítások 16 242 000 13 829 447 85%
64. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 800 000 #

#
65. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 334 094 000 300 242 000 295 031 790 24%
66. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 5 250 000 5 250 000 1 250 000 24%
67. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
68. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
69. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 997 000 14 998 000 14 997 485 #

#
70. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 313 551 000 278 919 000 278 499 732 #

#
71. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
72. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 296 000 1 075 000 284 573 26%
73. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
74. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 334 094 000 300 242 000 295 031 790 98%
75. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
76. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
77. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 219 962 000 1 266 356 000 1 196 292 132 94%
78. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 8 17 8
79. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 53 53 53

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma
adatok forintban 



17. melléklet a ..../2017. (....) önkormányzati rendelethez 

A B C D E F G

Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Önként vállalt feladat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés % -

a
1 2 3 4 5 6 7

Bevételek
B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 739 000 2 900 000 2 160 541 75%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai
B12    Elvonások és befizetések bevételei
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 739 000 2 900 000 2 160 541 75%

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről #

#
B3 Közhatalmi bevételek 50 000 000 50 000 000 50 000 000

#
#

B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 6 462 000 6 462 000 6 806 540
#
#

B401 Készletértékesíés ellenértéke 4 724
B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 100 000 3 100 000 4 461 858 #

#
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek 1 988 000 1 988 000 1 208 536 61%
B405 Ellátási díjak
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 374 000 1 374 000 1 131 422 82%
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
B408 Kamatbevételtek
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410 Egyéb működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
#
#

B51 Immateriális javak értékesítése
B52 Ingatlanok értékesítése
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B54 Részesedések értékesítése
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 57 201 000 59 362 000 58 967 081 99%
B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 3 867 000 3 867 000 3 867 000

#
#

B81 Belföldi finanszírozás bevételei 3 867 000 3 867 000 3 867 000 #
#

  ebből Központi, irányító szervi támogatás
  ebből előző évi maradvány 3 867 000 3 867 000 3 867 000
  ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések
  ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B82 Külföldi finanszírozás bevételei
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 61 068 000 63 229 000 62 834 081 99%

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 28 700 000 28 700 000 26 809 322 93%

K1 Személyi  juttatások 3 468 000 3 468 000 4 730 720 #
#

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 340 000 340 000 357 828 #
#

K3 Dologi  kiadások 8 467 000 8 467 000 7 486 024 88%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 925 000 2 925 000 2 100 000 72%

K5 Egyéb működési célú kiadások 13 500 000 13 500 000 12 134 750 90%

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 5 266 000 6 545 000 6 698 611
#
#

K6 Beruházások 1 188 000 2 467 000 1 864 991
K7 Felújítások 4 078 000 4 078 000 4 833 620 #

#
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26 795 000 22 488 000 22 488 000 #

#
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 26 795 000 22 488 000 22 488 000 #

#
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
K917 Pénzügyi lízing kiadásai
K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 26 795 000 22 488 000 22 488 000 #

#
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 60 761 000 57 733 000 55 995 933
#
#

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 1 1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 

Száma

adatok forintban 



18. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Önkormányzat 01
2. Feladat megnevezése Állami feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirán at Teljesítés Teljesítés % -

a
4. 1 2 3 4 5 6 7
5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 0 0 0
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 0 0 0
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49.   ebből előző évi maradvány
50.   ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések
51.   ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól
52. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
53. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
54. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 0 0 0
55. Kiadások
56. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 0 0 0
57. K1 Személyi  juttatások
58. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
59. K3 Dologi  kiadások

60. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

61. K5 Egyéb működési célú kiadások

62. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 0

63. K6 Beruházások

64. K7 Felújítások

65. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

66. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%
67. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
68. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
69. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
70. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
71. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%
72. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
73. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
74. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
75. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%
76. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
77. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
78. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%
79. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 0 0
80. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 

Száma
adatok forintban 



19. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Polgármester i hivatal 02

2. Feladat megnevezése ----------------------------

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a

4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 994 000 1 106 459 111%
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 994 000 1 106 459 111%
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 25 000 25 000 5 000 20%
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 600 000 1 100 000 1 148 573 104%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 200 000 250 000 265 000 106%
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 400 000 850 000 883 561 104%
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 12
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 20 000
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 20 000
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 625 000 2 119 000 2 280 032 108%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 100 907 000 97 782 000 97 768 086 100%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 100 907 000 97 416 000 97 402 086 100%
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 100 907 000 97 050 000 97 036 086 100%
49.   ebből előző évi maradvány 366 000 366 000 100%
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 101 532 000 99 901 000 100 048 118 100%

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 103 791 000 102 005 000 101 636 289 100%
55. K1 Személyi  juttatások 68 928 000 68 577 000 68 460 817 100%
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 859 000 18 053 000 17 988 490 100%
57. K3 Dologi  kiadások 16 004 000 15 375 000 15 186 982 99%
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270 000 515 000 514 195 100%
61. K6 Beruházások 1 270 000 515 000 514 195 100%
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 105 061 000 102 520 000 102 150 484 100%

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20 20
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



20. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Polgármester i hivatal 02

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 994 000 1 106 459 111%
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 994 000 1 106 459 111%
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 25 000 25 000 5 000 20%
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 600 000 1 100 000 1 148 573 104%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 200 000 250 000 265 000 106%
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 400 000 850 000 883 561 104%
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 12
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 20 000
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 20 000
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 625 000 2 119 000 2 280 032 108%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 100 907 000 97 416 000 97 402 086 100%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 100 907 000 97 416 000 97 402 086 100%

  ebből Központi, irányító szervi támogatás 100 907 000 97 050 000 97 036 086 100%
  ebből előző évi maradvány 366 000 366 000 100%

48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 101 532 000 99 535 000 99 682 118 100%

51. Kiadások
52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 100 262 000 99 020 000 98 697 012 100%
53. K1 Személyi  juttatások 66 584 000 66 233 000 66 133 149 100%
54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 218 000 17 412 000 17 376 881 100%
55. K3 Dologi  kiadások 15 460 000 15 375 000 15 186 982 99%
56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
57. K5 Egyéb működési célú kiadások
58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270 000 515 000 514 195 100%
59. K6 Beruházások 1 270 000 515 000 514 195 100%
60. K7 Felújítások

61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 101 532 000 99 535 000 99 211 207 100%

63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19 19 19
64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



21. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Polgármester i hivatal 02

2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat

adatok forintban 

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 0 0 0
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 0 0 0
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 0 0 0
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49.   ebből előző évi maradvány
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 0 0 0

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 0 0 0
55. K1 Személyi  juttatások
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
57. K3 Dologi  kiadások
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 0
61. K6 Beruházások
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 0 0 0

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 0 0
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



22. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Polgármester i hivatal 02

2. Feladat megnevezése Állami feldat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 0 0 0
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 0 0 0
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%
49.   ebből előző évi maradvány
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%
55. K1 Személyi  juttatások 2 344 000 2 344 000 2 327 668 99%
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 641 000 641 000 611 609 95%
57. K3 Dologi  kiadások 544 000 544 000 534 531 98%
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 0
61. K6 Beruházások
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 3 529 000 3 529 000 3 473 808 98%

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 1 1
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



23. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Költségvetési 
szerv megnevezése

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03

2. Feladat megnevezése ----------------------------

3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 56 199 000 60 864 000 61 744 416 101%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 5 433
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 42 914 000 46 587 000 48 144 892 103%
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 400 000 400 000 540 818 135%
24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 530 000 1 530 000 142 324 9%
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 345 000 12 337 000 12 523 922 102%
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 10 000 10 000 285 3%
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek 386 742
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 56 199 000 60 864 000 61 744 416 101%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 73 491 000 71 576 000 71 575 289 100%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 73 491 000 71 576 000 71 575 289 100%
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 73 491 000 68 950 000 68 949 289 100%
49.   ebből előző évi maradvány 2 626 000 2 626 000 100%
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 129 690 000 132 440 000 133 319 705 101%

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 121 116 000 120 000 000 116 177 317 97%
55. K1 Személyi  juttatások 57 386 000 56 212 000 54 856 650 98%
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 507 000 15 172 000 14 283 705 94%
57. K3 Dologi  kiadások 48 223 000 48 439 000 46 859 962 97%
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások 177 000 177 000 100%
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 8 592 000 10 440 000 10 216 896 98%
61. K6 Beruházások 8 592 000 10 033 000 9 810 750 98%
62. K7 Felújítások 407 000 406 146 100%

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások  

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 129 708 000 130 440 000 126 394 213 97%

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 25 25 23
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

adatok forintban 



24. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat

Ezer forintban 

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 19 409 000 24 074 000 26 491 853 110%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 5 433
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 14 960 000 18 633 000 20 090 073 108%
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 400 000 400 000 540 818 135%
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 039 000 5 031 000 5 468 502 109%
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 10 000 10 000 285 3%
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek 386 742
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 19 409 000 24 074 000 26 491 853 110%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 73 491 000 70 666 000 70 665 289 100%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 73 491 000 69 808 000 69 807 289 100%

  ebből Központi, irányító szervi támogatás 73 491 000 68 950 000 68 949 289 100%
  ebből előző évi maradvány 858 000 858 000 100%

48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 92 900 000 94 740 000 97 157 142 103%

51. Kiadások
52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 87 885 000 83 593 000 80 476 093 96%
53. K1 Személyi  juttatások 47 421 000 44 122 000 42 315 539 96%
54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 817 000 11 892 000 11 007 462 93%
55. K3 Dologi  kiadások 27 647 000 27 579 000 27 153 092 98%
56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
57. K5 Egyéb működési célú kiadások
58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 8 592 000 11 911 000 11 589 371 97%
59. K6 Beruházások 8 592 000 9 504 000 9 183 225 97%
60. K7 Felújítások 407 000 406 146 100%

61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000 000 2 000 000 100%

62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 96 477 000 95 504 000 92 065 464 96%

63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20 18
64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



25. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03

2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 36 790 000 36 790 000 35 545 146 97%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 27 954 000 27 954 000 28 367 420 101%
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 530 000 1 530 000 142 324 9%
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 306 000 7 306 000 7 035 402 96%
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 36 790 000 36 790 000 35 545 146 97%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 1 768 000 1 768 000 100%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 1 768 000 1 768 000 100%

  ebből Központi, irányító szervi támogatás
  ebből előző évi maradvány 1 768 000 1 768 000 100%

48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 36 790 000 38 558 000 37 313 146 97%

51. Kiadások
52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 33 213 000 36 407 000 35 701 224 98%
53. K1 Személyi  juttatások 9 947 000 12 090 000 12 541 111 104%
54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 690 000 3 280 000 3 276 243 100%
55. K3 Dologi  kiadások 20 576 000 20 860 000 19 706 870 94%
56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
57. K5 Egyéb működési célú kiadások 177 000 177 000 100%
58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 529 000 627 525 119%
59. K6 Beruházások 529 000 627 525 119%
60. K7 Felújítások

61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 33 213 000 36 936 000 36 328 749 98%

63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 5
64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok  forintban 



26. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03

2. Feladat megnevezése Állami feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 0 0 0
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 0 0 0
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 0 0 0
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49.   ebből előző évi maradvány
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 0 0 0

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 0 0 0
55. K1 Személyi  juttatások
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
57. K3 Dologi  kiadások
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 0
61. K6 Beruházások
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 0 0 0

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 0 0
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



27. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04

2. Feladat megnevezése ----------------------------

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 1 527 000 1 527 000 387 243 25%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 272 000 272 000 77 276 28%
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak 1 255 000 1 255 000 300 364 24%
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 581
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 22
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 527 000 1 527 000 387 243 25%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 145 110 000 119 355 000 119 353 382 100%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 145 110 000 119 355 000 119 353 382 100%
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 145 110 000 119 040 000 119 038 382 100%
49.   ebből előző évi maradvány 315 000 315 000 100%
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 146 637 000 120 882 000 119 740 625 99%

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 145 676 000 119 786 000 118 351 027 99%
55. K1 Személyi  juttatások 87 146 000 79 259 000 79 159 156 100%
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 719 000 22 758 000 22 686 250 100%
57. K3 Dologi  kiadások 32 811 000 17 769 000 16 505 621 93%
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 961 000 1 096 000 1 084 452 99%
61. K6 Beruházások 961 000 1 096 000 1 084 452 99%
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 146 637 000 120 882 000 119 435 479 99%

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 33 33 33
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



28. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 1 064 000 1 064 000 169 923 16%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 272 000 272 000 77 276 28%
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak 792 000 792 000 84 621 11%
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 004
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 22
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 064 000 1 064 000 169 923 16%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 118 392 000 96 867 000 97 075 235 100%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 118 392 000 96 867 000 97 075 235 100%
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 118 392 000 96 552 000 96 760 235 100%
49.   ebből előző évi maradvány 315 000 315 000 100%
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 119 456 000 97 931 000 97 245 158 99%

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 99 495 000 96 835 014 95 855 574 99%
55. K1 Személyi  juttatások 72 715 000 63 763 000 63 724 663 100%
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 142 000 18 580 000 18 512 750 100%
57. K3 Dologi  kiadások 24 638 000 14 492 000 13 618 147 94%
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások 14 14 100%
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 961 000 1 096 000 1 084 452 99%
61. K6 Beruházások 961 000 1 096 000 1 084 452 99%
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 100 456 000 97 931 014 96 940 026 99%

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 26 26 24
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok  forintban 



29. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04

2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 463 000 463 000 217 320 47%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak 463 000 463 000 215 743 47%
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 577
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 463 000 463 000 217 320 47%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 26 718 000 22 488 000 22 278 147 99%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 26 718 000 22 488 000 22 278 147 99%
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 26 718 000 22 488 000 22 278 147 99%
49.   ebből előző évi maradvány
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 27 181 000 22 951 000 22 495 467 98%

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 27 181 000 22 951 000 22 495 467 98%
55. K1 Személyi  juttatások 14 431 000 15 496 000 15 434 493 100%
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 577 000 4 178 000 4 173 500 100%
57. K3 Dologi  kiadások 8 173 000 3 277 000 2 887 474 88%
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 0
61. K6 Beruházások
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 27 181 000 22 951 000 22 495 467 98%

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7 7 7
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok  forintban 



30. melléklet a  .../2017 (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04

2. Feladat megnevezése Állami feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 0 0 0
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 0 0 0
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 0 0 0
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás

ebből előző évi maradvány
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 0 0 0

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 0 0 0
54. K1 Személyi  juttatások
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
56. K3 Dologi  kiadások
57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
58. K5 Egyéb működési célú kiadások
59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 0
60. K6 Beruházások
61. K7 Felújítások

62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 0 0 0

64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 0 0
65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



31. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Dr. Papp József Városi Könyvtár  és Művelődési Otthon 05

2. Feladat megnevezése ----------------------------

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 100 000 100 000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 100 000 100 000 100%
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 479 000 621 000 517 960 83%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 355 000 355 000 260 800 73%
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 20 000 20 000 11 160 56%
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek 104 000 246 000 246 000 100%
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 479 000 721 000 617 960 86%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 20 838 000 16 615 000 16 211 975 98%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 20 838 000 16 615 000 16 211 975 98%
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 20 838 000 16 367 000 15 963 975 98%
49. ebből előző évi maradvány 248 000 248 000 100%
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 21 317 000 17 336 000 16 829 935 97%

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 20 058 000 16 077 000 15 654 356 97%
55. K1 Személyi  juttatások 11 667 000 8 561 000 8 555 277 100%
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 243 000 2 301 000 2 227 840 97%
57. K3 Dologi  kiadások 5 148 000 5 215 000 4 871 239 93%
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 259 000 1 259 000 1 053 520
61. K6 Beruházások 1 259 000 1 259 000 1 053 520 84%
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 21 317 000 17 336 000 16 707 876 96%

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 3
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



32. melléklet a  .../2017 (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Dr. Papp József Városi Könyvtár  és Művelődési Otthon 05

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 100 000 100 000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 100 000 100 000 100%
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 479 000 621 000 517 970 83%
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 355 000 355 000 260 800 73%
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 20 000 20 000 11 160 56%
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek 104 000 246 000 246 000 100%
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 10
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 479 000 721 000 617 970 86%
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 20 838 000 16 615 000 16 211 975 98%
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 20 838 000 16 615 000 16 211 975 98%
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 20 838 000 16 367 000 15 963 975 98%
49.  ebből előző évi maradvány 248 000 248 000 100%
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 21 317 000 17 336 000 16 829 945 97%

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 20 058 000 16 077 000 15 654 356 97%
55. K1 Személyi  juttatások 11 667 000 8 561 000 8 555 277 100%
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 243 000 2 301 000 2 227 840 97%
57. K3 Dologi  kiadások 5 148 000 5 215 000 4 871 239 93%
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 259 000 1 259 000 1 053 520
61. K6 Beruházások 1 259 000 1 259 000 1 053 520 84%
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 21 317 000 17 336 000 16 707 876 96%

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 3
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



33. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Dr. Papp József Városi Könyvtár  és Művelődési Otthon 05

2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 0 0 0
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 0 0 0
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 0 0 0
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49. ebből előző évi maradvány
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 0 0 0

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 0 0 0
55. K1 Személyi  juttatások
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
57. K3 Dologi  kiadások
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 0
61. K6 Beruházások
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 0 0 0

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 0 0
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



34. mellékelt a  .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D E F G

1. Dr. Papp József Városi Könyvtár  és Művelődési Otthon 05

2. Feladat megnevezése Állami feladat

3. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

% -a
4. 1 2 3 4 5 6 7

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0 0 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0 0 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 0 0 0
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 0 0 0
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 0 0 0
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49. ebből előző évi maradvány
50. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
51. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 0 0 0

53. Kiadások
54. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 0 0 0
55. K1 Személyi  juttatások
56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
57. K3 Dologi  kiadások
58. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
59. K5 Egyéb működési célú kiadások
60. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 0
61. K6 Beruházások
62. K7 Felújítások

63. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

64. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 0 0 0

65. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 0 0 0
66. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma

adatok forintban 



Tiszacsege Város Önkormányzat  1. számú tájékoztató tábla

Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4
Egyéb támogatások

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után 84 592 600 84 592 600 84 592 600
I.1.b)-V. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után
I.1.ba)-V. A zöldterület gzadálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása - beszámítás után 10 291 450 10 291 450 10 291 450
I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után 16 384 000 16 384 000 16 384 000
I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatatok támogatása - beszámítás után 4 577 874 4 577 874 4 577 874
I.1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után 11 749 520 11 749 520 11 749 520
I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után 11 245 709 12 881 700 12 881 700
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladataok támogatása 306 000 306 000 306 000
I.1.e) -V Üdülőhelyi feladatok támogatása 1 374 850 1 374 850 1 374 850
V.I.1. kiegészítés I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 21 323 699 21 323 699
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás 300 000 300 000 300 000
I.6. 2015-ről áthúzódó kompenzáció 196 850 196 850 196 850

II.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása 36 761 600 36 187 200 36 187 200
II.1.(2) 1  Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a Közn.tv. 2.melléklete szerint 12 000 000 12 000 000 12 000 000
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása 18 380 800 20 247 600 20 247 600
II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a Közn.tv. 2.melléklete szerint 6 000 000 6 000 000 6 000 000
II.1(4 ) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma ( pótlólagos összeg) 448 000 493 500 493 500
II.2.(8) 1. Óvodaműködtetési támogatása 7 573 333 7 466 667 7 466 667
II.2.(8) 2. Óvodaműködtetési támogatása 3 786 667 4 160 000 4 160 000
II.4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 5 537 500 5 537 500 5 537 500
II.5.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 768 000 768 000 768 000
II.5.a (2) mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 4 208 730 4 208 730 4 208 730

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyé támogatása 69 513 700 69 513 700 69 513 700
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás támogatása 7 905 600 7 411 500 7 411 500
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás támogatása 1 037 610 2 594 025 2 594 025
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás támogatása halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 7 065 630 8 696 160 8 696 160
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 1 508 760 1 508 760 1 508 760

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 19 763 520 18 816 960 18 816 960
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 61 817 684 64 454 311 64 454 311
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 12 209 400 10 966 800 10 966 800

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV.1.d)  Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 5 438 940 5 438 940 5 438 940
IV.1.e) Települési önkormányzat muzeális intézményi feladatainak támogatása 3 637 000 3 637 000 3 637 000
IV.1.i)  Köünyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 177 659 177 659

Összesen: 426 381 327 454 263 555 454 263 555

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban



35. melléklet a ../2017. (....) önkormányzati rendelethez

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA 
A 2016. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI  ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAIRÓL

A B C D F G

Megnevezés A központi 
költségvetésből 
támogatásként 

rendelkezésre bocsátott 
összeg

Az önkormányzat  
által az adott célra 

ténylegesen 
felhasznált összeg

Az önkormányzat  által fel 
nem használt, de a 
következő évben 

jogszerűen felhasználható 
összeg

Eltérés (=4+5-3)

1 2 3 4 5 6

01 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0 0

02 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 0 0 0
03 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának 0 0 0 0
04 Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 0 0 0 0
05 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 0 0 0 0
06 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 0 0 0 0
07 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 0 0 0 0
08 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának 

támogatása
0 0 0 0

9 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen 
(01+….+ 08) 0 0 0 0

10 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 0 0
11 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3 677 920 0 3 677 920 0
12 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 0 0 0 0
13 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése felújítása
0 0 0 0

14 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 0 0 0 0
15 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás 0 0 0 0

16 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (12+…+15) 0 0 0 0

17 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 0 0 0 0
18 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 0 0 0 0
19 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 0 0 0
20 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 0 0 0
21 Muzeális intézmények szakmai támogatása 0 0 0 0
22 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 0 0 0 0
23 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatása
0 0 0 0

24 Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszia 
karbantartásának támogatása 0 0 0 0

25 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen 
(10+11+16+17+…+24) 3 677 920 0 3 677 920 0

26 Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása 0 0 0 0
27 Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása 0 0 0 0
28 Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása 0 0 0 0
29 Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítása 0 0 0 0

30 A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és 
programjai megvalósításának támogatása 0 0 0 0

31 Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési 
     

0 0 0 0
32 A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához és a Zsóry Gyógy- és 

   33 Pesthidegkúti uszoda beuházás megvalósításhoz támogatás 0 0 0 0
34 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 16 430 013 16 430 013 0 0

35
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a 
pénzügyi gondnok díja

0 0 0 0

36 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+…..+35) 20 107 933 16 430 013 3 677 920 0

37 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 196 850 196 850 0 0
38 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 5 537 500 5 537 500 0 0
39 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 0 0 0 0
40 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 69 513 700 69 513 700 0 0
41 Szociális ágazati pótlék 770 889 762 319 0 8 570
42 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 0 0 0 0
43 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 0 0 0 0

44 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata 
közművelődési feladatainak támogatása 0 0 0 0

45 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása 5 438 940 5 438 940 0 0

46 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 3 637 000 3 637 000 0 0

47 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési 
feladatainak támogatása 0 0 0 0

48 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 0 0 0 0
49 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 0 0 0 0
50 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 177 659 177 659 0 0
51 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (42+…+50) 9 253 599 9 253 599 0 0

52 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-
gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0 0

53 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-
gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0 0

54 A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-
gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0 0

55 A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-
gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0 0

56 A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 0 0 0 0
57 A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása 0 0 0 0

58 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatása  (=52+……+57) 0 0 0 0

59 4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása 1 064 509 1 064 509 0 0

60 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 
(1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) 1 989 963 1 989 963 0 0

adatok Ft-ban



35. melléklet a ../2017. (....) önkormányzati rendelethez

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA 
A 2016. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI  ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAIRÓL

61 7. Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása 
(1973/2015. (XII. 23. ) Korm. hat.) 0 0 0 0

62 8. Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII.12) 
Korm.hat.) 0 0 0 0

63 9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII.29.) 
Korm.hat.) 0 0 0 0

64 10. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII.29.) 
Korm.hat.) 0 0 0 0

65 11. A XV. Kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása( 
1049/2016.(II.15.) Korm.hat.) 0 0 0 0

66 12. Páty Község feladatainak támogatása (1048/2016.(II.15.) Korm.hat.) 0 0 0 0

67 13. Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1048/2016.(II.15.) 
Korm.hat.) 0 0

68 15. Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása 
(1149/2016.III.25.) Korm.hat.) 0 0 0 0

69 16. A Batthyány- Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása (1258/2016. 
(VI.6) Korm.hat.)

70
17.Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és 
rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás 
átvállásához 1434/2016. (VIII.17.) Korm. hat.)

0 0 0 0

71 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII.17.) Korm.hat.) 6 084 570 6 084 570 0 0

72
19. Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a 
forgalomirányítás sal kalpcsolatban felmerült költségek támogatása (1438/2016.( 
VIII.17.) Korm.hat.)

0 0 0 0

73 20.A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása 
(1507/2016.(IX.21.) Korm.hat.) 0 0 0 0

74 21. Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1553/2016.(V.13.) 
Korm.hat.) 0 0 0 0

75 22. Komádi Város infrastrukturális fejlesztése (1557/2016.(X.13.) Korm.hat.) 0 0 0 0

76 23. Vasmegyer Község feladatainak támogatása (1588/2016.(X.27.) Korm.hat.) 0 0 0 0

77 24. Makó Város közterület fejlesztésének támogatása (1621/2016. (XI.11.) 
Korm.hat.) 0 0 0 0

78 22. Göd Város infrastrukturális fejlesztése (1594/2016.(X.28.) Korm.hat.) 0 0 0 0

79 26. Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése (1653/2016. (Xi.17.) 
Korm.hat.) 0 0 0 0

80 27. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának 
támogatása (1776/2016.(XII.15.) Korm.hat.) 0 0 0 0

81 29. Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása ( 1797/2016. (XII.19.) 
Korm.hat.) 0 0 0 0

82 30. Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása 
(1797/2016.(XII.19.) Korm.hat.) 0 0 0 0

83 31. Kisvárda, Szüret utca szilárd búrkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése 
kivitelezési feladatainak támogatása ( 1797/2016.(XII.19.) Korm.hat.) 0 0 0 0

84 32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. (1818/2016.(XII.22.) 0 0 0 0
85 32. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. (1818/2016.(XII.22.)

86
Önkormányzati elszámolások 4. pontja szerinti a 2015. évi költségvetési törvény 
III.5. pontja szerint támogatások 2015. évben le nem hívott részének 2016. évben 
folyósított összege

87 Önkormányzati elszámilások 5. pontja szerinti EU Önerő támogatás
88 Összesen a 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87) 108 982 013 105 295 523 3 677 920 8 570

87 Mindösszesen (=36+37+…+41+51+58+59+…+87) 114 519 513 110 833 023 3 677 920 8 570



adatok Ft-ban
A B C D F

1. Megnevezés

Az önkormányzat által 
a 2015. évben fel nem 

használt, de 2016. 
évben jogszerűen 

felhasználható összeg 
(2016. évi)

Ebből 2016. évben 
az előirt 

határidőig 
ténylegesen 
felhasznált

Eltérés (fel nem 
használt) (=4-3)

2. 1 2 3 4 5

3. 01 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 0
4. 02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0

5. 03 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 
biztosítása 0 0 0

6. 04 Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat 
támogatása

7. 05 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatása

8. 06 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása

9. 07 Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása

10. 08 Közérdekű kéményseprő-ipari közszolgálati meg nem térülő 
költségeinek támogatása

11. 09 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek 
finanszírozásának támogatása 

12. 10 Helyi  önkormányzatok működési célú költségvetési 
támogatásai összesen  =01+…+09)) 0 0 0

13. 11 Lakossági közműfejlesztés támogatása
14. 12 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3 866 896 3 866 896

15. 13 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítésének támogatása 0 0 0

16. 14 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása 0 0 0

17. 15 Szociális szakosított ellátást  és gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 0 0 0

18. 16 Belterületi utak, járdák, hidík fejújítása 0 0 0

19. 17 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás 0 0 0

20. 18 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás (14+...17) 0 0 0

21. 19 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 0 0 0

22. 20 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=18+19) 0 0 0

23. 21 Óvodai kapacitás bővítést célzó beruházások támogatása 0 0 0

24. 22 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) 
támogatása 0 0 0

25. 23 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 336 000 336 000 0

26. 24 Múzeumok szakmai támogatása

27. 25 Muzeális intézmények szakmai támogatása

28. 26 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott 
múzeumok szakmai támogatása

29. 27 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 
tulajdonodsainak kártalanítása

30. 28 A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

31. 29 Adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztésének támogatása

32. 30 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési 
támogatásai összesen (=11+12+13+20…+29 4 202 896 4 202 896 0

33. 31 Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi 
szakaszai karbantartásának támogatása 0 0 0

34. 32 Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása 0 0 0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT                                                                                                                                                         
ELŐZŐ ÉVI (2015.) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS  EGYÉB KÖTÖTT 

FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA

36. melléklet a ../ 2017. (….) önkormányzati rendelethez



35. 33 Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása 0 0 0
36. 34 Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása 0 0 0

37. 35 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások 
támogatása 0 0 0

38. 36 Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztése 0 0 0

39. 37 A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ 
üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása 0 0 0

40. 38 "Szombathely a segítés városa" program megvalósítása 0 0 0

41. 39
Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok 
építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek 
átvállalása

0 0 0

42. 40 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 12 328 439 12 328 439 0

43. 41
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes 
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0 0 0

44. 42 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen 
(=10+30+…..+41) 16 531 335 16 531 335 0

45. 43 A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 0 0

46. 44 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 0 0 0

47. 45 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 0 0 0

48. 46 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 
támogatása 0 0 0

49. 47 Szociális ágazati pótlék 0 0 0
50. 48 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 0 0 0
51. 49 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 0 0 0

52. 50 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város 
Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 0 0 0

53. 51 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 
feladatainak támogatása 0 0 0

54. 52 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak 
támogatása 0 0 0

55. 53 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és 
közművelődési feladatainak támogatása 0 0 0

56. 54 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak 
támogatása 0 0 0

57. 55 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő 
támogatása 0 0 0

58. 56 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 
támogatása 0 0 0

59. 57 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
(=48+…+56) 0 0 0

60. 58 A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és 
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0

61. 59 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és 
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0

62. 60 A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és 
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0

63. 61 A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és 
létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 0 0 0

64. 62 A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 0 0 0
65. 63 A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 0 0 0
66. 64 A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása 0 0 0
67. 65 A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 0 0 0

68. 66 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 
előadó-művészeti szervezetek támogatása  (=58+……+65) 0 0 0

69. 67
Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván 
közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása (1129/2015. 
(III. 6.) Korm. hat.)

0 0 0

70. 68 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 
kompenzációja (1059/2015. (II. 18.) Korm. hat.) 0 0 0

71. 69 Mesepark projekt megvalósítása (1034/2015. (I. 30.) Korm. hat.) 0 0 0

72. 70
Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének 
megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1080/2015. (III. 
3.) Korm. hat.)

0 0 0

73. 71
Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és 
megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása (1144/2015. 
(III. 12.) Korm. hat.)

0 0 0

74. 72 Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából 
egyedi támogatás biztosítása (1090/2015. (III. 4.) Korm. hat.) 0 0 0

75. 73 A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok 
támogatása (1214/2015. (IV. 17.) Korm. hat.) 0 0 0



76. 74
Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása 
működőképességük megőrzése érdekében (1225/2015. (IV. 20.) 
Korm. hat.)

0 0 0

77. 75 Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának 
támogatása (1514/2015. (VII.23.) Korm. hat.) 0 0 0

78. 76
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. 
hat.)

14 401 800 14 401 800 0

79. 77
Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- 
és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és 
kamattartozás átvállalásához 1513/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)

0 0 0

80. 78 A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat.) 0 0 0

81. 79 A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos 
beruházás támogatása (1521/2015. (VII. 28.) Korm. hat.) 0 0 0

82. 80 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 
27.) Korm. hat.) 0 0 0

83. 81 Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása (1556/2015. 
(VIII. 7.) Korm. hat.) 0 0 0

84. 82 A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása (1684/2015. 
(IX. 24.)  Korm. hat.) 0 0 0

85. 83
Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének 
megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása (1735/2015. (X. 
8.) Korm. hat.)

0 0 0

86. 84
Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. 
évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat 
megrendezése támogatása (1804/2015. (XI. 10.)  Korm. hat.)

0 0 0

87. 85 A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 
(1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) 0 0 0

88. 86 Mártélyi óvoda felújítása (1870/2015. (XII. 2.) Korm. hat.) 0 0 0
89. 87 Mártélyi kerékpárút felújítása (1907/2015. (XII. 8.) Korm. hat.) 0 0 0

90. 88 Modern Városok Program támogatása (1885/2015. (XII.3.) Korm. 
hat.) 0 0 0

91. 89 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak 
támogatása (1924/2015. (XII. 11.) Korm. hat.) 0 0 0

92. 90 Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása 
(1924/2015. (XII. 11.) Korm. hat.) 0 0 0

93. 91 Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és 
megvalósítása (1973/2015. (XII. 23. ) Korm. hat.) 0 0 0

94. 92 Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. 
(XII. 23. ) Korm. hat.) 0 0 0

95. 93 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. 
(XII. 29.) Korm. hat.) 0 0 0

96. 94 Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. 
(XII. 29.) Korm. hat.) 0 0 0

97. 95 Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+…+94) 30 933 135 30 933 135 0

98. 96 Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+…+94) 30 933 135 30 933 135 0



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁMOLÁSA
 A 2016. ÉVI  ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSÁRÓL

1 A B C D E F G H I J K

2 Megnevezés

Költségvetési 
törvény 
alapján 

feladatátvétel-
lel/feladatát-

adással 
kor r igált 

támogatás

Támogatás 
évközi 

változás 
Május 15.

Támogatás 
évközi 

változás 
Október  1.

Tényleges 
támogatás

Évvégi 
eltérés  (+,-) 
mutatószám 

szer int 
támogatás 

(=6-(3+4+5))

A 05. űr lap 
alapján a 

támogatási 
jogcímhez 
kapcsolódó 

kormányzati 
funkció 
szer inti 

kiadások 
összege

Az 
önkormányzat 
által az adott 

célra 
december  31-
ig ténylegesen 

felhasznált 
összeg (<=6.)

Eltérés 
(támogatás

ban és 
felhasználás 
szer int) (=7-

(6-8))

Visszafizetési 
kötelezettség 
(ha a 7-6+9 
<0, akkor 7-

6+9 
abszolútérték
e; egyébként 

0)

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 01 I.1. A települési  önkormányzatok működésének 
támogatása (09 01 01 01 00) 163 481 693 0 0 163 481 693 0 956 886 715 163 481 693 0 0

5 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása (09 01 01 02 00) 300 000 0 0 0 -300 000 4 982 831 0 0 300 000

6 03 I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő 
támogatása (09 01 01 03 00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 04 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 
04 00) 0 0 0 0 0 131 494 732 0 0 0

8 05 I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 
01 01 05 00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 06
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 
02 00 00)

89 927 130 -1 028 600 2 633 167 91 531 697 0 92 426 208 91 531 697 0 0

10 07

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 
és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében 
foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők 
béréhez (09 01 03 03 00)

17 517 600 0 2 692 845 18 579 915 -1 630 530 21 577 771 18 579 915 0 1 630 530

11 08

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes 
szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek 
átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 
(09 01 03 04 00)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 09 III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 
01 03 05 00) 81 581 204 0 -145 331 81 876 513 440 640 82 835 155 81 876 513 440 640 0

13 10 III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 
03 06 00) 12 209 400 0 -1 242 600 10 269 690 -697 110 9 329 427 9 329 427 0 1 637 373

14 11 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások (09 01 04 00 
00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 12 Összesen 365 017 027 -1 028 600 3 938 081 365 739 508 -2 187 000 1 299 532 839 364 799 245 440 640 3 567 903

adatok Ft-ban

37. m
elléklet a ../2017.(…

.) önkorm
ányzati rendelethez



Tiszacsege Város Önkormányzata
2016. évi maradványkimutatása

38. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C
Megnevezés

1 2 3
2 01        Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 169 243 527

3 02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai 934 768 275

4 I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 234 475 252

5 03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei 148 398 439

6 04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 320 993 598

7 II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) -172 595 159

8 A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 61 880 093

9 05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 177 000

10 06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

11 III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 177 000

12 07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0

13 08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

14 IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0

15 B)        Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 177 000

16 C)        Összes maradvány (=A+B) 62 057 093

17 D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0

18 E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 61 880 093

19 F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 17 700

20 G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 159 300

adatok  Ft-ban



Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 
2016. évi maradványkimutatása

 39. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

A B C
Megnevezés

1 2 3
2 01        Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 280 032

3 02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai 102 685 015

4 I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -100 404 983

5 03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei 100 875 894

6 04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0

7 II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 100 875 894

8 A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 470 911

9 05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0

10 06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

11 III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0

12 07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0

13 08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

14 IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0

15 B)        Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0

16 C)        Összes maradvány (=A+B) 470 911

17 D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0

18 E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 470 911

19 F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0

20 G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

adatok  Ft-ban



Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2016. évi maradványkimutatása

 40. melléket a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C
Megnevezés

1 2 3
2 01        Alaptevékenység költségvetési bevételei 61 744 416

3 02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai 126 217 213

4 I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -64 472 797

5 03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei 69 807 289

6 04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 2 000 000

7 II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 67 807 289

8 A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 3 334 492

9 05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0

10 06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 177 000

11 III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) -177 000

12 07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 1 768 000

13 08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

14 IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 1 768 000

15 B)        Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 1 591 000

16 C)        Összes maradvány (=A+B) 4 925 492

17 D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0

18 E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 3 334 492

19 F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 159 100

20 G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 1 431 900

adatok Ft-ban



Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
2016. évi maradványkimutatása

41. melléklet a ../2017.(...) önkormányzati rendelethez

A B C
Megnevezés

1 2 3
2 01        Alaptevékenység költségvetési bevételei 387 243

3 02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai 119 435 479

4 I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -119 048 236

5 03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei 119 353 382

6 04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0

7 II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 119 353 382

8 A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 305 146

9 05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0

10 06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

11 III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0

12 07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0

13 08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

14 IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0

15 B)        Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0

16 C)        Összes maradvány (=A+B) 305 146

17 D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0

18 E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 305 146

19 F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0

20 G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

adatok Ft-ban



Dr. Papp József Városi Könyvtár 
és Művelődési Otthon

2016. évi maradványkimutatása 

 42. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

adatok  Ft-ban
A B C

Megnevezés
1 2 3
2 01        Alaptevékenység költségvetési bevételei 617 970
3 02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai 16 707 876
4 I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -16 089 906
5 03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei 16 211 975
6 04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0
7 II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 16 211 975
8 A)        Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 122 069
9 05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0

10 06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0
11 III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0
12 07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0
13 08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0
14 IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0
15 B)        Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0
16 C)        Összes maradvány (=A+B) 122 069
17 D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0
18 E)        Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 122 069
19 F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0
20 G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0



A B C D E F G H I

1

2

3 2 016 2 017 2 018 2019 után

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8)

5 1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
-hiteltör lesztés-

6 2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
-hiteltör lesztés 36 000 000 4 000 000 40 000 000

7 3. EMEL Kft-től támogatás megelőlegező kölcsön 2010. 36 000 000 4 000 000 40 000 000

8 4. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) 46 423 361 7 948 306 10 109 953 4 805 601 12 070 245 81 357 466

9 5. Camunus Zrt. Fűtési rendszer korszerűsítés 2008. 30 943 000 9 509 890 4 389 180 12 070 245 56 912 315

10 6. TIKTVF - halasztott vkj.fizetés 2014. 1 611 951 1 611 951

11 7. Balmazujvárosi Kistérség Többcélú társulás önk.hozzájárulás 2015. 14 387 000 5 792 750 20 179 750

12 8. Merkantíl Bank gk. lízingdij + kamat 2014. 1 093 361 543 605 600 063 416 421 2 653 450

14 82 423 361 7 948 306 14 109 953 4 805 601 12 070 245 121 357 466

44. m
elléklet a ../ 2017 (…

.) önkorm
ányzati rendelethez

adatok ezer  Ft-ban

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÉNYZAT

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szer int

Összesen (1+4+7+9+11)

Összesen
Kiadás vonzata évenkéntSor -

szám Kötelezettség jogcíme Köt. váll.
 éve

2016. előtti 
kifizetés

2016.12.31-i állapot szer int



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2016. év

 47.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

1/2

A B C D E F

1

Bruttó Könyv szerinti Bruttó Könyv szerinti

3 1 2 3 4 5 6

4 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (2+5) 1. 46 356 206 1 808 068 46 588 683 1 166 413

5 I.1. Vagyoni értékű jogok (3+4) 2. 2 930 000 1 058 000 2 930 000 724 288

6 I.1.1. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok 3. 2 080 000 1 058 000 2 080 000 724 288

7 I.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok 4. 850 000 0 850 000 0

8 I. 2. Szellemi termékek (6+7) 5. 43 426 206 750 068 43 658 683 442 125

9 I.2.1. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek 6. 1 571 735 750 068 890 212 442 125

10 I.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek 7. 41 854 471 0 42 768 471 0

11 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (9+43+61)+63+64 8. 5 911 679 572 4 022 390 572 5 970 779 781 3 921 936 582
12 II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (10+13+17+27+31+40) 9. 5 513 751 000 3 914 162 000 5 510 231 913 3 793 481 208

13 II.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és vagyoni értékű jogok (11+12) 10. 2 031 754 000 1 323 135 000 2 031 754 000 1 267 521 001

14 II.1.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földterületek 11. 174 115 000 174 115 000 174 115 000 174 115 000

15 II.1.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó építmények 12. 1 857 639 000 1 149 020 000 1 857 639 000 1 093 406 001

16 II.1.2. Nemzetgazgasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlan és vagyoni értékű jogok (14+15+16) 13. 8 848 000 6 228 000 8 848 000 6 016 549

17 II.1.2.1. Nemzetgazgatási szempontból kiemelt jelentőségű telkek 14. 379 000 379 000 379 000 379 000

18 II.1.2.2. Nemzetgazgatási szempontból kiemelt jelentőségű épületek 15. 4 251 000 3 201 000 4 251 000 3 116 447

19 II.1.2.3. Nemzetgazgatási szempontból kiemelt jelentőségű építmények 16. 4 218 000 2 648 000 4 218 000 2 521 102

20 II.1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok (18+19+20+21+22+23+24+25+26) 17. 1 650 286 000 1 265 833 000 1 640 850 347 1 229 224 722

21 II.1.3.1 Korlátozottan forgalomképes termõföldterületek 18. 905 000 905 000 905 000 905 000

22 II.1.3.2 Korlátozottan forgalomképes telkek 19. 78 674 000 78 674 000 78 674 000 78 674 000

23 II.1.3.3 Korlátozottan forgalomképes épületek 20. 1 460 238 000 1 131 503 000 1 461 858 200 1 103 832 584

24 II.1.3.4 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek 21. 13 544 000 8 907 000 13 544 000 8 635 166

25 II.1.3.5 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények 22. 74 231 000 45 758 000 63 175 147 37 177 972

26 II.1.3.6 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények 23. 10 129 000 0 10 129 000 0

27 II.1.3.7. Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 24. 660 000 86 000 0 0

28 II.1.3.8. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 25. 40 000 0 700 000 0

29 II.1.3.9. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ültetvények 26. 11 865 000 0 11 865 000 0

30 II.1.4. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (28+29+30) 27. 611 654 000 336 866 000 611 654 202 318 647 333

31 II.1.4.1. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésra átadott egyéb célú telkek 28. 1 126 000 1 126 000 1 126 000 1 126 000

32 II.1.4.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésra átadott egyéb célú épületek 29. 14 742 000 11 626 000 14 742 000 11 329 896

33 II.1.4.3. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésra átadott egyéb célú építmények 30. 595 786 000 324 114 000 595 786 202 306 191 437

34 II.1.5. Üzleti célú ingatlanok és vagyoni értékű jogok (31+32+33+34+35+36+37+38+39) 31. 1 173 363 000 956 048 000 1 179 279 364 946 791 062

35 II.1.5.1. Üzleti célú termõföldterületek 32. 29 587 000 29 587 000 29 586 850 29 586 850

36 II.1.5.2. Üzleti célú lakótelkek 33. 17 912 000 17 912 000 17 912 000 17 912 000

37 II.1.5.3. Üzleti célú telkek 34. 398 305 000 398 305 000 403 373 331 403 373 331

38 II.1.5.4. Üzleti célú egyéb épületek  35. 324 809 000 251 751 000 326 095 443 246 518 529

39 II.1.5.5. Üzleti célú lakóépületek 36. 197 887 000 152 677 000 197 988 740 148 810 384

40 II.1.5.6. Üzleti célú különféle egyéb építmények 37. 164 290 000 105 816 000 163 750 000 100 589 968

41 II.1.5.7. 0-ig leírt Üzleti célú ültetvények 38. 40 169 000 0 40 169 000 0

42 II.1.5.8. 0-ig leírr Üzleti célú erdők 39. 404 000 0 404 000 0

43 II.1.6. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (41+42) 40. 37 846 000 26 052 000 37 846 000 25 280 541

44 II.1.6.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb épületek 41. 36 574 000 25 440 000 36 574 000 24 706 642

45 II.1.6.2. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények 42. 1 272 000 612 000 1 272 000 573 899

46 II. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (44+47+51+58) 43. 397 180 000 107 480 000 439 628 880 107 760 386

47 II.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek (45+46) 44. 4 010 000 350 000 4 010 000 350 000

48 II.2.1. Korlátozottan forgalomképes képzõmûvészeti alkotások 45. 350 000 350 000 350 000 350 000

49 II.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármű 46. 3 660 000 0 3 660 000 0

50 II.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek 
(48+49+50) 47. 125 126 000 5 104 000 128 931 983 7 689 853

51 II.2.2.1. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb célú gépek, berendezések, felszerelések 48. 61 674 000 61 673 542 0

52 II.2.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek 49. 5 104 000 5 104 000 8 910 245 7 689 853

53 II.2.2.3. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek 50. 58 348 000 58 348 196 0

54 II.2.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek (52+53+54+55+56+57) 51. 265 583 000 100 759 000 304 226 097 98 775 043

55 II.2.3.1 Üzleti informatikai eszközök 52. 3 182 000 487 000 1 231 163 408 460

56 II.2.3.2. 0-ig leírt üzleti informatikai eszközök 53. 27 416 000 0 31 287 482 0

57 II.2.3.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések 54. 119 349 000 80 324 000 128 155 733 73 538 406

58 II.2.3.4. 0-ig leírt üzleti egyéb gépek, berendezések felszerelések 55. 41 940 000 0 56 661 784

59 II.2.3.5. Üzleti járművek 56. 45 931 000 19 948 000 62 715 135 24 828 177

60 II.2.3.6. 0-ig leírt üzleti járművek  57. 27 765 000 0 24 174 800 0

61 II.2.4. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (59+60) 58. 2 461 000 1 267 000 2 460 800 945 490

62 II.2.4.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések felszerelések 59. 2 215 000 1 267 000 2 214 800 945 490

 adatok  Ft-ban
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2016. év

 47.melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

2/2

63 II.2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felsezrelések  60. 246 000 0 246 000 0

64 II.3. Tenyészállatok (62) 61. 299 000 299 000 399 000 175 000

65 II.3.1. Üzleti tenyészállatok 62. 299 000 299 000 399 000 175 000

66 II.4. Beruházások, felújítások 63. 449 572 449 572 20 519 988 20 519 988

67 II.5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 64. 0 0 0 0

68 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 65. 14 812 000 14 812 000 16 281 820 16 281 820

69 III.1 Tartós részesedések 66. 14 660 000 14 660 000 16 129 820 16 129 820

70 III.1.. Forgalomképtelen tartós részesedések 67. 0 0 0 0

71 III.1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 68. 0 0 0 0

72 III.1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 69. 0 0 0 0

73 III.1.4 Üzleti tartós részesedések 70. 14 660 000 14 660 000 16 129 820 16 129 820

74 III.2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 71. 152 000 152 000 152 000 152 000

75 III.2.1  Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 72. 0 0 0 0

76 III.2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 73. 0 0 0 0

77 III.2.3 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelvisonyt megtestesítő értékpapírok 74. 0 0 0 0

78 III.2.4 Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 75. 152 000 152 000 152 000 152 000

79 III.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 76. 0 0 0 0

80 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 77. 0 0 0 0

81 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+8+65+77) 78. 5 972 847 778 4 039 010 640 6 033 650 284 3 939 384 815

82 I. Készletek 79. 4 155 029 4 155 029 8 472 636 8 472 636

83 II. Értékpapírok 80. 0 0 0 0

84 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (79+80) 81. 4 155 029 4 155 029 8 472 636 8 472 636

85 I. Lekötött bankbetétek 82. 0 0 2 000 000 2 000 000

86 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 83. 870 575 870 575 1 470 960 1 470 960

87 III. Forintszámlák 84. 92 302 475 92 302 475 61 727 554 61 727 554

88 IV. Devizaszámlák 85. 0 0 0 0

89 V. Idegen pénzeszközök 86.

90 C) PÉNZESZKÖZÖK (82+83+84+85+86) 87. 93 173 050 93 173 050 65 198 514 65 198 514

91 I. Költségvetési évben esedések követelések 88. 23 417 317 23 417 317 22 491 704 22 491 704

92 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 89. 420 135 420 135 526 920 526 920

93 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 90. 1 104 694 1 104 694 2 913 236 2 913 236

94 D) KÖVETELÉSEK (88+89+90) 91. 24 942 146 24 942 146 25 931 860 25 931 860

95 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 92. 37 318 534 37 318 534 -1 467 448 -1 467 448

96 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 93. 319 847

97 ESZÖZÖK ÖSSZESEN: 94. 6 132 436 537 4 198 599 399 6 131 785 846 4 037 840 224



A B C D E F

1. Megnevezés Előző évi költségvetési 
beszámoló záró adatai

Tárgyévi 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai 

konszolidálás előtt

Konszolidálás Konszolidált 
összeg

2. 1 2 3 4 5 6
3. 01 A/I 	Immateriális javak  (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 808 000 1 166 413 0 1 166 413
4. 02 A/II 	Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5) 4 022 390 000 3 921 936 582 0 3 921 936 582

5. 03 A/III 	Befektetett pénzügyi eszközök 
(=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 14 812 000 16 281 820 0 16 281 820

6. 04 A/IV 	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  
(=A/IV/1+A/IV/2) 0 0 0 0

7. 05 A) 	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 4 039 010 000 3 939 384 815 0 3 939 384 815

8. 06 B/I 	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 4 156 000 8 472 636 0 8 472 636
9. 07 B/II 	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 0 0

10. 08
B) 	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 4 156 000 8 472 636 0 8 472 636

11. 09 C/I Lekötött betétek ( CI/1+…C I/2) 2 000 000 0 2 000 000
12. 10 C/II 	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 870 000 1 470 960 0 1 470 960
13. 11 C/III Forintszámlák, devizaszámlák 92 302 000 61 727 554 0 61 727 554
14. 12 C) 	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 93 172 000 65 198 514 0 65 198 514
15. 13 D/I 	Költségvetési évben esedékes követelések 23 419 000 22 491 704 0 22 491 704

16. 14 D/II 	Költségvetési évet követően esedékes követelések 
(=D/II/1+…+D/II/8) 420 000 526 920 0 526 920

17. 15 D/III 	Követelés jellegű sajátos elszámolások 
(=D/III/1+…+D/III/9) 1 105 000 2 913 236 0 2 913 236

18. 16 D)	KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III) 24 944 000 25 931 860 0 25 931 860

19. 17 E) 	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI  
ELSZÁMOLÁSOK =E/I+…+E/II 37 319 000 -1 467 448 0 -1 467 448

20. 18 F) 	AKTÍV IDŐBELI  ELHATÁROLÁSOK  
(=F/1+F/2+F/3) 0 319 847 0 319 847

21. 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 4 198 601 000 4 037 840 224 0 4 037 840 224

22. 20
G/ I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke 
és változásai 5 796 111 000 5 796 110 541 0 5 796 110 541

23. 21 G/IV 	Felhalmozott eredmény -1 685 724 000 -1 733 590 364 0 -1 733 590 364
24. 22 G/V 	Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 0
25. 23 G/VI 	Mérleg szerinti eredmény -47 865 000 -168 439 756 0 -168 439 756

26. 24 G) 	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) 4 062 522 000 3 894 080 421 0 3 894 080 421

27. 25 H/I 	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
(=H/I/1+…+H/I/9) 37 828 000 17 993 048 0 17 993 048

28. 26 H/II 	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
(=H/II/1+…+H/II/9) 17 216 000 21 727 790 0 21 727 790

29. 27 H/III 	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
(=H)/III/1+…+H)/III/10) 8 021 000 5 661 870 0 5 661 870

30. 28 H) 	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 63 065 000 45 382 708 0 45 382 708

31. 30 I) 	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0

32. 31 J) 	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 
(=J/1+J/2+J/3) 73 014 000 98 377 095 0 98 377 095

33. 32 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 4 198 601 000 4 037 840 224 0 4 037 840 224

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

adatok for intban

49. melléklet a …/2017.(…) önkormányzati rendelethez



A B C D E F
1
2

3 Sor-
szám Neve Székhelye Tevékenységi köre Részesedés mértéke Részesedés 

formája

4 1. Hajdú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zrt. 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. Víztermelés-, kezelés-, ellátás 10 815 820                     részvény

5 2. Hajdú-Bihar megyei Temetkezési 
Vállalat 4025 Debrecen,      Arany János u. 40. Temetkezés, temetkezés 

kiegészítő szolgáltatás 3 229 000                       saját tőke

6 3. IBH Innovációs Befektetési 
Holding Zrt. 1052 Budapest V.ker. Régiposta u. 12. Cukor-, édesség-, pékáru 

nagykereskedelem 950 000                          részvény

7 4. Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő 
Zrt. 4027 Debrecen,     Hősök u. 1-3. Sütőipar, Pékség 230 000                          részvény

8 5. PÉTEGISZ Nonprifit Zrt. 4090 Polgár,       Hősök útja 1. Járóbeteg szakellátás 825 000                          részvény

9 6. NHSZ  Tisza 
Hulladékgazdálkodási Kft. 5350 Tiszafüred   Hétöles u.149. kommunális hulladék 

begyüjtése
70 000                            törzsbetét

10 7. Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5. Víztermelés-, kezelés-, ellátás 10 000                            részvény

11 ÖSSZESEN: 16 129 820                    

G a z d a s á g i   t á r s a s á g  
adatok Ft-ban

K I M U T A T Á S 
                 50. m

elléklet a …
/2017. (…

) önkorm
ányzati rendelethez

2016. december 31-i állapot szerint
Tiszacsege Város Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről a



51. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

TISZACSEGE  VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

a 2016. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok forintban

So
rs

zá
m

Megnevezés  Értéke  

2 1 3
1. Használatban lévő kisértékű immateriális javak
2. Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
3. Készletek
4. 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9…+12) 175 230      
5. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 175 230       
6. Bérbe vett befektetett eszközök
7. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
8.  PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
9.  02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+…+16)

10.  Bérbe vett készletek
11.  Letétbe bizományba átvett készletek
12.  Intervenciós készletek
13. Gyűjtemény, régészeti lelet* (18…+21)
14. Közgyűjtemény
15.  Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak
16.  Régészeti lelet
17.  Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök
18. Összesen (1+5+6+7+8+13+17): 175 230

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



                                  
 
 
 
   
 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
2017. május 30-i ülésére  

 
 
Tárgy:  Tiszacsege Város Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.) 

Önkormányzati rendeletének módosítása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletét első alkalommal 
kívánjuk módosítani.  
 
A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, 
valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat-rendezése 
indokolja, melyek a következőek: 
 
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 01 cím 6. Szociális 
ágazati pótlék előirányzat terhére igényelésünk alapján önkormányzatunk 199 ezer Ft 
támogatást kapott a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára és a munkáltatót 
terhelő járulékra. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg. 

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai cím előirányzat 
terhére önkormányzatunk bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú 
végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető pótlékára és a munkáltatót terhelő 
járulékra 668 ezer Ft összegben kapott támogatást, melyet bérre és a munkáltatót terhelő 
járulékra kell fordítani. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti 
meg. 

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai cím előirányzat 
terhére önkormányzatunk kulturális illetmény pótlékra és a munkáltatót terhelő járulékra 
kapott támogatást 205 ezer Ft összegben, melyet bérre és a munkáltatót terhelő járulékra 
kell fordítani. A kiutalt támogatás a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési 
Otthont illeti meg. 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak az adó- és járulékváltozások ellentételezése 
érdekében bérkompenzációra jogosultak. A bért és a közterhet magába foglaló bruttó 
összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó 
finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat 
részére 2016. évi bérkompenzáció 174 ezer Ft, 2017. január – április hónapra járó 
kompenzáció 519 ezer Ft egyéb központi támogatásként került kiutalásra. A kiutalt 
támogatásból Tiszacsege Város Önkormányzatát 200 ezer Ft, a Tiszacsegei Polgármesteri 
Hivatalt 265 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet 113 ezer Ft, a 
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődét 65 ezer Ft, a Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthont 50 ezer Ft illeti meg. 

- A társadalmi szervezetek részére a pályázható támogatások előirányzatból a Tiszacsegei 
Ifjúságért Alapítvány 320 ezer Ft támogatást kapott.  

- A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezetnél a rehabilitációs hozzájárulás - a 25 
fő feletti foglalkoztatás következtében - szükséges az előirányzat megnövelése 500 ezer 
Ft-tal. 

Jelen rendeletmódosításba ezen döntések kerültek beépítésre. 
 
BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 
1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -174 

Tiszacsege Város Önkormányzata -174 
    - Helyi önkormányzatok általános támogatása -174 
      

2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása    693 

Tiszacsege Város Önkormányzata 693  

    - 2016. évi bérkompenzáció                                                               174  
    - 2017. évi bérkompenzáció                                                               519  
   
3. Szociális és gyermekjóléti támogatás   867 

Tiszacsege Város Önkormányzata 867  

   -  Bölcsődei dolgozók szociális ágazati pótléka   199  
   -  Bölcsődei illetménypótlék 668  
   
4. Kulturális feladatok támogatása 205 

Tiszacsege Város Önkormányzata 205  

    - Kulturális illetménypótlék                                                              205  

   

A fenti változások miatt az önkormányzat  bevételi előirányzata 1.591ezer Ft-tal 
növekszik, ennek következtében az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 
1.549.538 ezer Ft azaz Egymilliárd ötszáznegyvenkilencmillió - ötszázharmincnyolc ezer 
forintra módosul. 

   

 
  



KIADÁSOK:                                                                                             adatok ezer Ft-ban 
6.Működési kiadások   1591 

   Személyi jellegű kiadások   1304 

Tiszacsege Város Önkormányzata 125  

      - 2017. évi bérkompenzáció személyi jellegű 
kiadásai 

125  

         

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 65  

      - 2017. évi bérkompenzáció személyi jellegű 
kiadásai 

65  

   
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 751  

      - Ágazati pótlék személyi jellegű kiadások bölcsőde 163  
      - Bölcsődei illetménypótlék személyi jellegű 

kiadások  
548  

      - 2017. évi bérkompenzáció személyi jellegű 
kiadásai 

40  

   
Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 166  

      - 2017. évi bérkompenzáció személyi jellegű 
kiadásai 

166  

   
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 197  

      - 2017. évi bérkompenzáció személyi jellegű kiadásai 29  
      - Kulturális illetménypótlék személyi jellegű kiadásai 168  
   
Munkaadókat terhelő járulékok  287 

Tiszacsege Város Önkormányzata 28  

     - 2017. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási 
adó 

28  

   
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 14  

      - 2017. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási 
adó 

14  

      - Szociális hozzájárulási adó -500  
      - Rehabilitációs hozzájárulás 500  
   
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 165  

      - Ágazati pótlék szociális hozzájárulási adó bölcsőde 36  
      - Bölcsődei illetménypótlék szociális hozzájárulási 

adó 
120  

      - 2017. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási 
adó 

9  

   



Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 37  

      - 2017. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási 
adó 

37  

   
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 43  

      - 2017. évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási 
adó 

6  

      - Kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási 
adó 

37  

   
Dologi kiadások  -8801 

Tiszacsege Város Önkormányzata -8801  

     - Dologi kiadások -8801  

7. Beruházási kiadások   5.900 

Tiszacsege Város Önkormányzata 5.900  

      - Ingatlan beszerzése, létesítése 5.900  
   

8.Finanszírozási kiadások   2.901 

Tiszacsege Város Önkormányzata 2.901  

      - Hitel-,kölcsön törlesztés            2.500  
      - Államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetése       
1  

      - Pénzügyi lízing kiadásai         400  
   

A fenti változások miatt az önkormányzat  kiadási előirányzata 1.591 ezer Ft-tal 
növekszik, ennek következtében az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege 
1.549.538 ezer Ft azaz Egymilliárd ötszáznegyvenkilencmillió - ötszázharmincnyolc ezer 
forintra módosul. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.  
 
Tiszacsege, 2017. május 19. 
 
 
 

Szilágyi  Sándor  
 polgármester 
 
 

 
Készítette:  

Lenténé Péva Anna 



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

 

A rendelet részletes képet ad Tiszacsege Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 
előirányzataiban a I. negyedévében bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2017. I. negyedévi 
előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására. 

 

 RÉSZLETES INDOKLÁS 

az 1. §-hoz 

Megállapítja a 2017. évi költségvetés fő bevételi és kiadási előirányzatok összegét. 

a 2. §-hoz 

Intézkedik a 2017. február 14–én elfogadott költségvetési rendelet 2017. I. negyedévében módosult 
mellékleteinek „cseréjéről”. 

a 3. §-hoz 

Intézkedik a 2017. február 14–én elfogadott költségvetési rendelet 2017. I. negyedévében módosult 
mellékleteinek „cseréjéről”. 

a 4. §-hoz 

A hatálybaléptetésről intézkedik. 

 

az 1- 6 mellékletekhez 

A költségvetés 2017. I. 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: 
 

 2017. évi költségvetéséről szóló  
szóló 3/2017. (II.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának közvetlen 
társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása van. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény 34.§ rendelkezik az előirányzat 
módosítás, átcsoportosítás kötelezettségről. 

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. 

Kelt: 2017.05.19. 
 

 

  
dr. Bóné Mónika 

hatósági irodavezető 
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tervezet 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

…../2017. (…) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2017.évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 
 

1.§ 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

a) 1.491.377 ezer Ft költségvetési bevétellel,  
b) 1.524.642 ezer Ft költségvetési kiadással és 
c) 33.265 ezer Ft költségvetési hiánnyal 
állapítja meg. 

 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 219.044 ezer Ft a 
működési többlet és 252.309 ezer Ft a felhalmozási hiány.” 

2.§ 

(1)  A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép. 
(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép. 
(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép. 
(4)   A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép. 
(5)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép. 
(6)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép. 
(7)   A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklet lép. 
(8)   A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklet lép. 
 

3 .§ 

(9)   A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklet lép. 
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklet lép. 
(11)  A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklet lép. 
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 25. melléklet lép. 
(12) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 26. melléklet lép. 
(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 29. melléklet lép. 
(12) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 31. melléklet lép. 
(12) A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 33. melléklet lép. 
(12) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 34. melléklet lép. 
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4.§ 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Tiszacsege, 2017. május 19. 

 

  Szilágyi Sándor       dr. Bóné Mónika 
    polgármester      hatósági irodavezető 



Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

 1. melléklet az ../2017(.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban
A B C

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat

2. 1 2 3
3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) 1 258 474
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 167 310
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 99 739
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 176 495
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 259
8. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 96 062
9. B116 Elszámolásból származó bevétel

10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) 548 865
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 709 609
16.  ebből központi költségvetési szervtől
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 25 527
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 8 655
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 119 010
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók 39 344
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 66 000
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók 7 200
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 300
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 78 500
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 166
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 112 025
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 755
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 46 839
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 200
44. B404 Tulajdonosi bevételek 31 014
45. B405 Ellátási díjak 5 540
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 21 667
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
48. B408 Kamatbevételtek 10
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 1 868
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 787
55. B54 Részesedések értékesítése 1 081
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) 1 491 377
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 58 161
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 58 161
70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 58 161
71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 549 538

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



Tiszacsege Város Önkormányzata                                                                                    
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban
A B C

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat

2. 1 2 3
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 1 270 465
4. K1 Személyi  juttatások 674 775
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 654
6. K3 Dologi  kiadások 417 941
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 650
8. K5 Egyéb működési célú kiadások 47 445
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások

10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik 22 720
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek 13 500
14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék 8 000
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 254 177
18. K6 Beruházások 127 184
19. K7 Felújítások 126 993
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 524 642
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 24 896
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 7 750
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 356
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 790
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 24 896
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) 1 549 538

Ezer forintban
A B C

1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -33 265

Ezer forintban
A B C

1. 1.  Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 33 265
2. 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 58 161
3. 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 54 483
4. 1.1.2.              Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 3 678
5. 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 24 896
6. 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 16 356
7. 1.2.2.               Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 8 540

4. sz. táblázat
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2. sz. táblázat

3. sz. táblázat

K I A D Á S O K



Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 

 2. melléklet a ........./2017. (.......) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban
A B C

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat

2. 1 2 3
3. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 1 255 474
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 167 310
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 99 739
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 176 495
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 259
8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 96 062
9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) 548 865
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 706 609
16.  ebből központi költségvetési szervtől
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25)
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 62 647
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 57 337
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 300
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 62 637
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 10
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 75 140
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 400
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 21 730
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 200
44. B404 Tulajdonosi bevételek 28 157
45. B405 Ellátási díjak 5 340
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 303
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
48. B408 Kamatbevételtek 10
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 1 868
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 787
55. B54 Részesedések értékesítése 1 081
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) 1 395 129
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 54 483
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 54 483
70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 54 483
71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 449 612

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



Ezer forintban
A B C

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat

2. 1 2 3
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 1 176 967
4. K1 Személyi  juttatások 635 550
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 527
6. K3 Dologi  kiadások 389 220
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 725
8. K5 Egyéb működési célú kiadások 33 945
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik 22 720
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek
14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék 8 000
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 249 236
18. K6 Beruházások 126 028
19. K7 Felújítások 123 208
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 426 203
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 24 896
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 7 750
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16356
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 790
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 24 896
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 451 099

Ezer forintban
A B C

1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -31 074

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

Tiszacsege Város Önkormányzata                                                                                                                                                                                   
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS                                                                                                                                                                                   

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE



Tiszacsege Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

 3. melléklet a ........./2017. (.......) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban
A B C

1. Rovat-
szám Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat

2. 1 2 3
3. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16)
4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
8. B115 Működési célú központosított előirányzatok
9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)
11. B12    Elvonások és befizetések bevételei
12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
16.  ebből központi költségvetési szervtől
17.  ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
18.  ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25)
20. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
25.  ebből központi költségvetési szervtől
26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 52 882
27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói
28. B312 Társaságok jövedelemadói
29. B31 Jövedelemadók (B311+B312)
30. B32 Szociálsi hozzájárulási 
31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
32. B34 Vagyoni típusú adók 39 344
33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 8 663
34. B352 Fogyasztási adók
35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
36. B354 Gépjárműadók 3 719
37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 12 382
39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 156
40. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 39 885
41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 355
42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 109
43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
44. B404 Tulajdonosi bevételek 2 857
45. B405 Ellátási díjak 200
46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 364
47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
48. B408 Kamatbevételtek
49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
50. B410 Egyéb működési bevételek
51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
52. B51 Immateriális javak értékesítése
53. B52 Ingatlanok értékesítése
54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
55. B54 Részesedések értékesítése
56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) 92 767
66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 3 678
67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
69. B813 Maradvány igénybevétele 3 678
70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 3 678
71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 96 445

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat



Ezer forintban
A B C

1. Rovat-
szám Kiadási jogcímek 2017. évi előirányzat

2. 1 2 3
3.   Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 90 017
4. K1 Személyi  juttatások 36 897
5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 580
6. K3 Dologi  kiadások 28 115
7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 925
8. K5 Egyéb működési célú kiadások 13 500
9.  - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások

10.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
11.       ebből Társulások és költségvetési szerveik
12.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
13.       ebből egyéb civil szervezetek 13 500
14.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
15.    - Kamatkiadások
16.    - Tartalék
17.   Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 4 941
18. K6 Beruházások 1 156
19. K7 Felújítások 3 785
20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
21. a K8-ból   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
22.                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23. - Lakástámogatás
24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 94 958
25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai
33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918)
35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 94 958

Ezer forintban
A B C

1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor  - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -2 191

3. sz. táblázat

Tiszacsege Város Önkorányzata                                                                                                                                                                             
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS                                                                                                                                                                          

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



 

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

 Ezer forintban 
A B C D E

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2017. évi előirányzat Megnevezés 2017. évi előirányzat

2. 1 2 3. 4. 5.
3. 1. Közhatalmi bevételek 119 010 Személyi juttatások 674 775

4. 2. Intézményi működési bevételek 112 025 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 654

5. 3. Önkormányzat működési támogatása 548 865 Dologi kiadások 417 941

6. 4. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 709 609 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 650

7. 5.     - 5.-ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások 47 445

8. 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson  kívülről Kölcsön nyújtása

9. 7. Kölcsön visszatérülés  (működési célú)

10. 8. Egyéb bevételek

11. 9.
12. 10.
13. 11.
14. 12.
15. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 489 509 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 270 465

16. 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) 54 483 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17. 15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 54 483 Likviditási hitelek törlesztése

18. 16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

19. 17.    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20. 18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése

21. 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22. 20.    Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése

23. 21.    Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 356

24. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 54 483 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 16 356

25. 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 543 992 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 286 821

26. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

27. 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 543 992 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 286 821
28. 26. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 219 044
29. 27. Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 257 171

Sor-
szám
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege
(Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban 
A B C D E

Bevételek Kiadások

Megnevezés 2017. évi 
előirányzat Megnevezés 2017. évi 

előirányzat
2. 1 2 3 4 5

3. 1. Tárgyi eszközök és immateriális  javak értékesítése 787 Beruházások 127 184

4. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog  értékesítése, hasznosítása Felújítások 126 993

5. 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 1 081 Egyéb felhalmozási kiadások

6. 4. Címzett és céltámogatások    3.-ból:  - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

7. 5. Vis maior támogatás                - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

8. 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai

9. 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás

10. 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés

11. 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló  programok, projektek

12. 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson  kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló  programok, projektek
   önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

13. 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok

14. 12. Kölcsön nyújtása

15. 13. Költségvetési bevételek összesen: 1 868 Költségvetési kiadások összesen: 254 177

16. 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 3 678 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 678 Hitelek törlesztése

18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 7 750

19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20. 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

21. 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22. 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése

23. 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 790

24. 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

25. 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

26. 24. Értékpapírok kibocsátása

27. 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek

28. 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 3 678 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25) 8 540

29. 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 5 546 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 262 717

30. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

31. 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 5 546 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 262 717
32. 30. Költségvetési hiány: 252 309 Költségvetési többlet: -
33. 31. Tárgyévi  hiány: 257 171 Tárgyévi  többlet: -

Sor -
szám
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Tiszacsege Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

 Ezer forintban 

A B C D E F

1. Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és 
befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig 2017. évi előirányzat 2017. év utáni szükséglet

2. 1 2 3 4 5 6=(2-4-5)

3. ASP pályázat számítástechnikai eszközök beszerzése KÖFOP-1.1. 3 150 2017 3 150

4. Suzuki SX4 S-Cross személygépkocsi vásárlás 6 000 2017 6 000

5. Iskola utcai lakóház megvásárlása 3 500 2017 3 500

6. Fonyódligeti üdülő  8/200 tulajdoni hányad megvásárlása 1 880 2017 1 880

7. Komphoz kengyelkötél , főkötél beszerzése 813 2017 813

8. Közmunka program keretein belül megvalósítandó beruházások 94 766 2017 94 766

9. Temető utca 3.szám alatti ingatlan megvásárlása 3 600 2017 3 600

10. Temető utca 7.szám alatti ingatlan megvásárlása 2 300 2017 2 300

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. ÖSSZESEN: 116 009 116 009

                                                                                                                    6. m
elléklet a …

../2017. (…
) önkorm

ányzati rendelethez



Tiszacsege Város Önkormányzata által adott 
céljellegű támogatások

7. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Sor-
szám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás 

összge
2. 1. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájárulás 2017.évi 22 720

3. 2. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás 4 000

4. 3. Tiszacsege Város Sportegyesület működési támogatás 3 000

5. 4. Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 1 000

6. 5. Tiszacsege Polgárőr Egyesület működési támogatás 500

7. 6. Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás 300

8. 7. Tiszacsege Fejlődésért Alapítvány működési támogatás 500

9. 8. Nyugdíjas Egyesület működési támogatás 140

10. 9. Tiszacsegei Ifjúságért Alapítvány működési támogatás 320

11. 10. Pályázható támogatás működési támogatás 3 740

12. 11.

13. 12.

14. 13.

15. 14.

16. 15.

17. 16.

18. 17.

19. 18.

20. 19.

21. 20.

22. 21.

23. 22.

24. 23.

25. 24.

26. 25.

27. 26.

28. 27.

29. 28.

30. 29.

31. 30.

32. 31.

33. 32.

34. 36 220

Ezer forintban 

Összesen:



8. melléklet a ..../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D
1. Önkormányzat 01
2. Feladat megnevezése --------------------------

Ezer forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 1 258 474
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 548 865
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 709 609
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 119 000
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 42 620
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 400
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 000
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500
24. B404 Tulajdonosi bevételek 29 380
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 340
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 1 868
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 787
35. B54 Részesedések értékesítése 1 081
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 421 962
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 58 161
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 58 161
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 480 123

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 779 418
54. K1 Személyi  juttatások 399 986
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 903
56. K3 Dologi  kiadások 265 434
57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 650
58. K5 Egyéb működési célú kiadások 47 445
59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 243 002
60. K6 Beruházások 116 009
61. K7 Felújítások 126 993
62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 457 703

64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 7 750

65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 356

68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 432 807

69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 790

71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 457 703
73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 480 123
76. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 10
77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 368

Költségvetési szerv 

Száma



9. melléklet a  ..../2017. (....) önkormányzati rendelethez

A B C D
1. Önkormányzat 01

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat
Ezer forintban 

3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4
5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 1 258 474
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 548 865
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 709 609
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 62 647
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 40 935
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 2 400
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 000
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500
24. B404 Tulajdonosi bevételek 28 053
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 982
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 1 868
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 787
35. B54 Részesedések értékesítése 1 081
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 363 924
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 54 483
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 54 483
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 418 407

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 754 174
54. K1 Személyi  juttatások 396 986
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 659
56. K3 Dologi  kiadások 259 859
57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 725
58. K5 Egyéb működési célú kiadások 33 945
59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 238 404
60. K6 Beruházások 115 196
61. K7 Felújítások 123 208
62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 425 829

64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 7 750

65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 356

68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 400 933

69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése
70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 790

71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+  +K918) 425 829
73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai
74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 418 407
76. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9
77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 368

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



10. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Polgármester i hivatal 02

2. Feladat megnevezése ----------------------------

Ezer forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 10
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 1 350
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 250
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 100
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 360
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 102 524
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 102 524

  ebből Központi, irányító szervi támogatás 102 524
48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 103 884

51. Kiadások
52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 102 614
53. K1 Személyi  juttatások 68 650
54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 130
55. K3 Dologi  kiadások 17 834
56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
57. K5 Egyéb működési célú kiadások
58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270
59. K6 Beruházások 1 270
60. K7 Felújítások

61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 103 884

63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20
64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



11. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Polgármester i hivatal 02

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat

Ezer forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 10
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 1 350
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 250
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 100
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 1 360
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 99 043
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 99 043

  ebből Központi, irányító szervi támogatás 99 043
48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 100 403

51. Kiadások
52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 99 133
53. K1 Személyi  juttatások 66 322
54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 583
55. K3 Dologi  kiadások 17 228
56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
57. K5 Egyéb működési célú kiadások
58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270
59. K6 Beruházások 1 270
60. K7 Felújítások

61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 100 403

63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19
64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



12. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1.
Költségveté

si szerv 
megnevezés

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03

2. Feladat megnevezése ----------------------------

Ezer forintban 
3. Száma Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 67 376
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 45 569
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 600
24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 530
25. B405 Ellátási díjak 5 340
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 14 327
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 10
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 67 376
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 158 008
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 158 008

  ebből Központi, irányító szervi támogatás 158 008
48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 225 384

51. Kiadások
52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 218 018
53. K1 Személyi  juttatások 85 272
54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 748
55. K3 Dologi  kiadások 113 998
56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
57. K5 Egyéb működési célú kiadások
58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 7 366
59. K6 Beruházások 7 366
60. K7 Felújítások

61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 225 384

63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 32
64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0



13. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat

Ezer forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 29 731
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 17 460
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 600
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak 5 340
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 321
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek 10
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 29 731
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 158 008
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 158 008

  ebből Központi, irányító szervi támogatás 158 008
48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 187 739

51. Kiadások
52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 182 766
53. K1 Személyi  juttatások 72 111
54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 657
55. K3 Dologi  kiadások 94 998
56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
57. K5 Egyéb működési célú kiadások
58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 7 366
59. K6 Beruházások 7 366
60. K7 Felújítások

61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 190 132

63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 27
64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



14. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04

2. Feladat megnevezése ----------------------------

Ezer forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 200
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak 200
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 200
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 144 579
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 144 579
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 147 549
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 144 779

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 142 926
54. K1 Személyi  juttatások 104 628
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 219
56. K3 Dologi  kiadások 13 079
57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
58. K5 Egyéb működési célú kiadások
59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 853
60. K6 Beruházások 1 853
61. K7 Felújítások

62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 144 779

64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 33
65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



15. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04

2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat

Ezer forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 0
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 200
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek
25. B405 Ellátási díjak 200
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 200
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 29 232
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 29 232
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 29 232
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 29 432

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 29 089
54. K1 Személyi  juttatások 20 736
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 245
56. K3 Dologi  kiadások 3 108
57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
58. K5 Egyéb működési célú kiadások
59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 343
60. K6 Beruházások 343
61. K7 Felújítások

62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 29 432

64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7
65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



16. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Dr. Papp József Városi Könyvtár  és Művelődési Otthon 05

2. Feladat megnevezése ----------------------------

Ezer forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 479
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 355
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 20
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek 104
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 479
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 27 696
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 27 696
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 27 696
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 28 175

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 27 489
54. K1 Személyi  juttatások 16 239
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 654
56. K3 Dologi  kiadások 7 596
57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
58. K5 Egyéb működési célú kiadások
59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 686
60. K6 Beruházások 686
61. K7 Felújítások

62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 28 175

64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5
65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma



17. melléklet a  .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

1. Dr. Papp József Városi Könyvtár  és Művelődési Otthon 05

2. Feladat megnevezése Kötelező feladat

Ezer forintban 
3. Előirányzat-csopor t, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
4. 1 2 3 4

5. Bevételek
6. B1 Működési célú támogatások államháztar táson belülről (B11+…+B16) 0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai
8. B12    Elvonások és befizetések bevételei
9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről (B21+..+B25) 0
14. B21    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
19. B3 Közhatalmi bevételek 
20. B4 Működési bevételek (B401+…+B410) 124
21. B401 Készletértékesíés ellenértéke
22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 20
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
24. B404 Tulajdonosi bevételek 104
25. B405 Ellátási díjak
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése
28. B408 Kamatbevételtek
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
30. B410 Egyéb működési bevételek
31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0
32. B51 Immateriális javak értékesítése
33. B52 Ingatlanok értékesítése
34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
35. B54 Részesedések értékesítése
36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0
38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0
42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) 124
46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 27 619
47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 27 619
48.   ebből Központi, irányító szervi támogatás 27 619
49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei
50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 27 743

52. Kiadások
53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 27 057
54. K1 Személyi  juttatások 16 239
55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 654
56. K3 Dologi  kiadások 7 164
57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
58. K5 Egyéb működési célú kiadások
59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 686
60. K6 Beruházások 686
61. K7 Felújítások

62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 27 743

64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5
65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

Költségvetési szerv 
megnevezése

Száma
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2017. május 30-án tartandó testületi ülésére 
 
 
Tárgy:  Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016.(V.31.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 30-ai ülésén fogadta el 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016.(V.31.) önkormányzati 
rendeletet. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a HB/13-TÖRV/00985-1/2016. 
ügyiratszámú szakmai segítségnyújtásról szóló levelében az alábbiakat állapította meg:  
 
1. A rendelet bevezető részre nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 23. alcímében meghatározott követelményeknek. 
Tekintettel arra, hogy a rendelet bevezető részét nem lehet módosítani, a jövőben 
megalkotásra kerülő egészségügyi alapellátási körzetek megállapítására vonatkozó 
önkormányzati rendelet elfogadásakor szükséges beépíteni a rendelet bevezető részébe  a 
következő kifejezést: „… az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős 
országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

 
2.  A rendelet nem tartalmazza az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás 

körzetének megállapítását és kialakítását. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c.) pont harmadik fordulata, illetve a 6. § (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben megállapítja 
és kialakítja az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteit, erre 
tekintettel a rendelet kiegészítése szükséges.  

 
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában foglaltakon kívül szükségessé válik a 
rendeletbe a védőnői ellátásra vonatkozó rendelkezés módosítása, mivel az jelenleg két 
körzetben kerül ellátásra.  
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdés alapján: „A 
körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet véleményét is."  
 
Fenti jogszabályra való hivatkozással a rendelettervezet képviselő-testület által történő 
elfogadását követően kerülne sor a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) véleményének 
beszerzésére. A NEFI által véleményezett rendelettervezet a képviselő-testület következő 
ülésére ismételten beterjesztésre kerül.   

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

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

 
 

 
 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
http://www.tiszacsege.hu/
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Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási 
körzetekről szóló önkormányzati rendelet tervezetet megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2017. május 18.  
 
         Szilágyi Sándor 
            polgármester 
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

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

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetről 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete:   
 
1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti 

tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés 

céljából küldje meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad 
tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett 
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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T E R V E Z E T 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2017.(… …) önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért 
felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1. § 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
 
Területi hatály: A rendelet területi hatálya Tiszacsege Város közigazgatási 

területére terjed ki. 
 
Személyi hatály: A rendelet személyi hatálya kiterjed a Tiszacsege Város 

közigazgatási területén területi ellátási kötelezettség körében 
önálló orvosi tevékenységet végző orvosokra, azaz háziorvosokra, 
a házi gyermekorvosra, a fogorvosokra. Kiterjed továbbá a 
védőnőkre, az ügyeleti ellátásban résztvevő megbízottakra, az 
iskola-egészségügyi orvosra és bölcsőde orvosra. 

 
Tárgyi hatály: A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a házi orvosi ellátásra, házi 

gyermekorvosi ellátásra, fogorvosi ellátásra, ügyeleti ellátásra, 
védőnői ellátásra, iskola-egészségügyi ellátásra, bölcsőde orvosi 
ellátásra. 

 
Önálló orvosi tevékenység: A területi ellátási kötelezettség körében az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos és a fogorvos 
által nyújtott egészségügyi ellátás. 

 
 

2. § 
 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK 
 
(1) Háziorvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén három körzetben 

folytatható. Az egyes körzetekhez tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
(2) Házi gyermekorvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén egy 

körzetben folytatható.  
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(3) A fogorvos által nyújtott egészségügyi ellátás két körzetben folytatható. Az egyes 
fogorvosi körzetekhez tartozó utcákat jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

 
(4) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

ügyeleti ellátás Tiszacsege Város Önkormányzata, Egyek Nagyközség Önkormányzata, 
és Újszentmargita Község Önkormányzata által közösen szervezett Tiszacsege Város 
Önkormányzata gesztorságával megvalósított 4066 Tiszacsege, Fő u. 42. szám alatti 
Központi Orvosi Ügyelet keretében történik. Ezen ellátás tekintetében Egyek, Tiszacsege, 
és Újszentmargita Tiszacsege székhellyel alkot egy körzetet.  

 
(5)  Védőnői ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén két körzetben folytatható. Az 

egyes körzetekhez tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza. 
 
(6) Iskola-egészségügyi ellátás Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben 

folytatható, melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik.  
 
(7)  A bölcsőde orvosi tevékenység Tiszacsege Város közigazgatási területén egy körzetben 

folytatható, melybe Tiszacsege Város teljes közigazgatási területe beletartozik. A 
körzetbe a település 0-2 éves korú lakossága tartozik.  

 
(8) A vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályok értelmében és az azokban foglalt 

kereteken belül – a betegnek/biztosítottnak garantált azon jogát, melynek értelmében 
az ellátást végző orvos megválasztásában dönteni jogosult – az alapellátási körzetek 
jelen rendelet általi megállapítása nem érinti.  

 
3. § 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

11/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet. 
 

Tiszacsege, 2017. ……….. 
 
 
  Szilágyi Sándor      Dr. Bóné Mónika 
     polgármester              hatósági irodavezető 
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1. melléklet a …/2017.(… ….) önkormányzati rendelethez 
 

HÁZIORVOSI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 
 
 

1. számú HÁZIORVOSI KÖRZET 

Közterület neve 
Arany J. 
Árpád 
Bartók 
Bárórész 
Batthyány 
Béke 
Bem 
Bocskai 
Búzavirág 
Deák F.  
Diófa 
Dózsa Gy. 
Eötvös 
Erdőgazdaság 
Erzsébet 
Gárdonyi G. 
Gátőrházak 
Határ 
Hársfa 
Hold 
Hunyadi 
Ibolya 
Kiss E.  
Kölcsey 
Munkácsy 
Muskátli 
Nap 
Nagymajor 
 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 

Nyugat 
Óvoda 
Pacsirta 
Pipacs 
Rezeda 
Rózsa 
Rozmaring 
Szegfű 
Szilágyi K. 
Tisza 
Tiszavirág 
Tompa 
Ültetés I. 
Ültetés II. 
Ürgés 
Vadrózsa 
Viola 
Víz 
Wesselényi 
Zátony I. 
Zátony II. 
Zátony III. 
Zátony IV. 
Zátony V. 
Zátony VI. 
Zátony VII. 
Zrínyi 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
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2. számú HÁZIORVOSI KÖRZET 

Közterület neve 
Ady E. 
Bercsényi 
Cserepes 
Esze T. 
Ipar 
Honvéd 
Játszótér 
József A. 
Kastély 
Kendergyár 
Kettős 
Kinizsi 
Liget 
Liszkai  
Liszt F. 
Madách 

utca 
utca 
tanya 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 

Pethő B.  
Rákóczi 
Széchenyi 
Táncsics 
Tavasz 
Teleki 
Temető 
Templom 
Tó 
Toldi 
Tóth F. 
Török B. 
Vasút 
Vécsey 
Víztorony 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 

 
 

3. számú HÁZIORVOSI KÖRZET 

Közterület neve 
Barna 
Báthori 
Bethlen 
Csokonai 
Csonka 
Csurgó 
Dobó 
Fő  
Hataj 
Homok 
Homokhát I. 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 

Homokhát II. 
Iskola 
Jókai  
Kazinczy 
Kisfaludy 
Kossuth 
Lehel 
Petőfi 
Szélső 
Vásártér 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
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2. melléklet a …/2017.(… ….) önkormányzati rendelethez 

 
FOGORVOSI KÖRZET TERÜLETI BEOSZTÁSA 

1. FOGORVOSI KÖRZETHEZ TARTOZÓ UTCÁK: 

Közterület neve Közterület neve 

Ady Endre 
Árpád 
Barna 
Bárórész 
Bartók Béla 
Batthyány 
Bem 
Bethlen 
Búzavirág 
Cserepes 
Csonka 
Csurgó 
Deák Ferenc 
Diófa 
Dobó 
Dózsa György 
Eötvös 
Erzsébet 
Esze Tamás 
Falashodály 
Fő 
Gárdonyi Géza 
Gátőrházak 
Ipar 
Hársfa 
Határ 
Hold 
Homok 
Homokhát I. 
Homokhát II. 
Honvéd 
Ibolya 
Inta 
Iskola 
Játszótér 
Jókai 
József Attila 
Kastély 
Kazinczy 
Kendergyár 
Kettős 
Kinizsi 
Kisfaludy 
Kiss Ernő 
Kossuth 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 
utca 
utca 
utca 
utca 

Kölcsey 

Liget 
Liszkai János 
Liszt Ferenc 
Madách 
Munkácsy 
Muskátli 
Orgona 
Pacsirta 
Pethő Bálint 
Petőfi 
Pipacs 
Rezeda 
Rózsa 
Széchenyi 
Szélső 
Szilágyi Károly 
Táncsics 
Teleki 
Temető 
Templom 
Tisza 
Tiszavirág 
Tó 
Tóth Ferenc 
Török Bálint 
Ültetés I. 
Ültetés II. 
Ürgés 
Vadrózsa 
Vásártér 
Vasútállomás 
Vécsei 
Viola 
Víz 
Víztorony 
Wesselényi 
Zátony I. 
Zátony II. 
Zátony III. 
Zátony IV. 
Zátony V. 
Zátony VI. 
Zátony VII. 

utca 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca  
utca 
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2. FOGORVOSI KÖRZETHEZ TARTOZÓ UTCÁK: 
TISZACSEGE 

Közterület neve Közterület neve 

Arany János 
Báthori 
Béke 
Bercsényi 
Bocskai 
Csokonai 
Elek 
Erdőgazdaság 
Hataj 
Hunyadi 
Kecskés 
Lehel 
Nagymajor 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 
utca 
utca 
utca 
tanya 
utca 
tanya 

Nap 
Nyugat 
Óvoda 
Puszlika 
Rákóczi  
Sóskás 
Tavasz 
Toldi 
Tompa 
Vasút 
Zrínyi 
 

utca 
utca 
utca 
tanya 
utca 
tanya 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 
 

ÚJSZENTMARGITA 

Közterület neve Közterület neve 

Ady Endre 
Akácos 
Alkotmány 
Arany János 
Béke 
Bem József 
Boytár 
Bödönhát  
Csegei  
Délibáb 
Dobó István 
Dózsa György 
Hunyadi 
Kossuth  
Margitaerdő 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 
út 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
tanya 
 

Margitai 
Mikroállomás 
Óvoda 
Petőfi 
Rákóczi 
Rózsa 
Szabadság  
Szélső  
Táncsics Mihály 
Tisza 
Vadász 
Váci Mihály 
Zrínyi 

utca 
 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
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3. melléklet a …/2017.(… ….) önkormányzati rendelethez 
 

VÉDŐNŐI KÖRZET TERÜLETI BEOSZTÁSA 
 

I. VÉDŐNŐI KÖRZETHEZ TARTOZÓ UTCÁK: 

Közterület neve Közterület neve 
Zátony I-VII 
Ürgés  
Ültetés 
Üdülőtelep 
Bocskai  
Batthyányi  
Árpád  
Tisza  
Pacsirta  
Wesselényi  
Nagymajor 
Óvoda  
Arany János  
Kossuth  
Bartók Béla  
Erzsébet  
Iskola 
Hataj 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 

Dobó István  
Zrínyi  
Jókai  
Kazinczy  
Nap  
Nyugat  
Eötvös  
Bem  
Kazinczy 
Erdész ház 
Kölcsey  
Hold  
Vásártér  
Vécsey 
Madách  
Táncsics  
Templom  
Fő u 1-67 -ig 
 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 

II. VÉDŐNŐI KÖRZETHEZ TARTOZÓ UTCÁK: 

Közterület neve Közterület neve 
Tavasz  
Deák Ferenc  
Temető  
Esze Tamás 
Bethlen  
Lehel 
Bercsényi  
Csokonai  
Kastély 
Toldi  
Liszkai  
Ady Endre 
Csurgó  
Kinizsi  
Fő  
Rákóczi  
Vasút 
Vasútállomás 
 
 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
 

Víztorony 
Barna  
Liget  
József Attila 
Liszt Ferenc 
Török Bálint 
Homokhát I-II 
Pethő Bálint  
Honvéd  
Gátőr ház 
Fő u. 69 számtól 
Tóth Ferenc 
Széchényi 
Kiss E. 
Petőfi 
Játszótér 
Báthory 
Teleki 

 

utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
utca 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 
A tervezett jogszabály: 
 

…/2017.(… …) önkormányzati rendelet 
az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról 
A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása 
nincs.  

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása nincs.  

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a. 

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. 

Kelt: 2017. május 18.  
  

 
  Dr. Bóné Mónika 

     hatósági irodavezető 
 

 







                         
 
 
 
   
 

   

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

2017. május 30-án tartandó ülésére 
 
Tárgy: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-es kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, a Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 
című pályázat” benyújtása  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2017. április 13-án megtartott ülésen a Képviselő-testület döntött a pályázat beadásáról a 
helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése 
vonatkozásában. 2017. május 11-i keltezéssel Tiszacsege Város Önkormányzata arról értesült 
a Magyar Államkincstártól, hogy eredményesen pályázott a TOP-2.1.2-15 „Zöld város 
kialakítása Tiszacsegén” megnevezésű pályázaton, mely pályázatnak egyik fő tartalmi eleme 
Tiszacsegén egy új piac létesítése. Ezen körülmények kizárják az Önkormányzatot jelen 
pályázat 1. célterületére történő pályázási lehetőség alól, így javasoljuk, hogy a 2. célterületre 
pályázzon az Önkormányzat, mert fenntartóként van rá lehetősége.  

Emlékeztetőül ismertetjük a pályázati kiírás fontosabb tartalmi elemeit: 

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések 
megvalósítása:  

1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;  

2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.  

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a felhívás feltételeinek megfelelő 
projekteket az  

• 1. célterület esetében maximum 50 millió Ft 

• 2. célterület esetében maximum 20 millió Ft  

vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

Mindkét célterület esetében:  

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 
önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;  

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 
nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. 

 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében (legalább egy 
tevékenység kötelezően választandó): 

a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;  

b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;  

c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, 
kialakítása.  

Közkonyha fejlesztése (2. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően 
választandó):  

a. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;  

b. raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;  

c. étkező helyiség férőhelyének bővítése;  

d. konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és 
csomagolástechnika beszerzése. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Mindkét célterület esetében: a. szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása; b. 
szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó 
hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése.  

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt 
elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:  

• 1. célterület esetében: • a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása; • 
vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.); • 
használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése; • a mérlegelést, illetve 
a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése; • parkosítás, 
zöldterület fejlesztése, kialakítása.  

• 2. célterület esetében: • étkezőbútorok beszerzése; • étkező helyiség felújítása, 
férőhely bővítése; • épület külső felújítása; • az épülethez tartozó, telekhatáron belüli 
külső terek (udvar, zöldterület, konyhakert) kialakítása, átalakítása, felújítása; • 
használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. naptól 2019. május 
22-ig van lehetőség. 

Első szakasz zárása: 2017. július 22.  

 

 

 



 

A támogatás mértéke, összege: 

1. célterület 50 millió Ft (75% nem besorolt, 85% kedvezményezett, 90% fejlesztendő, 95% 
komplex programmal fejlesztendő település esetén) 

2. célterület 20 millió Ft (75% nem besorolt, 85% kedvezményezett, 90% fejlesztendő, 95% 
komplex programmal fejlesztendő település esetén) 

Tiszacsege vonatkozásában a 85 %-os támogatási intenzitással kell számolnunk a 
kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási 
kategóriáinak megfelelő besorolás alapján. 

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek kiválasztását tekintve javasoljuk az 
1-es tevékenységtípusra vonatkozó támogatási kérelem benyújtását, a jelenlegi piactér nem 
megfelelő állapota miatt. 

Az előterjesztés készítésekor 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   
3.529.412 Ft-ot, melyre fedezetet az általános tartalék biztosíthat. 

A pályázat elkészítésével a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséget kívánjuk megbízni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó határozati 
javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen.  

 

 
Tiszacsege, 2017. május 21. 
 
 
 
         Szilágyi Sándor  
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HATÁROZATI JAVASLAT:  
 
 
 

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

 
 
I.  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-es 

kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére kiírt, a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívás keretén belül pályázatot kíván benyújtani a 2-es 
tevékenységtípusban a közétkeztetés fejlesztésére:  

 
A fejlesztés bruttó összköltsége: maximum 23.529.412 Ft. 
A fejlesztés forrásösszetétele 

• állami támogatás: maximum 20.000.000 Ft 
• saját forrás: maximum            3.529.412 Ft. 

 
II.  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a maximum 23.529.412  Ft összköltségű 

pályázathoz – annak pozitív elbírálása esetén maximum 3.529.412 Ft saját forrást biztosít az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésében a saját bevételeinek terhére. 

 
 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a pályázat elkészítésével kapcsolatos teendők ellátásával 
a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökséget (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.) bízza meg. 
 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a Fejlesztési Ügynökséggel a 
megbízási szerződés megkötésére.  
 
 
 
Határidő: 2017. június 22.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2017. május 30-án tartandó testületi ülésére 
 
 

 
 

Tárgy:  Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI.01.) KT. számú 
rendelet 2017. évi I. számú módosítására, településtervezési feladatok ellátása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A VP6-6.4.1-16 kódszámú „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 
irányuló beruházások támogatása” tárgyú pályázat keretében megvalósítandó beruházás 
érdekében a 0877/17 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté szükséges nyilvánítani, 
ezért a Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI.01.) KT. számú 
rendelet 33. § (1) bekezdésében ÜÜ-1 építési övezet építési előírásainak módosítása indokolt.  
 
Kótai Csaba okl. építészmérnök a teljes tervezési díjra vonatkozóan 950.000 + 27% áfa, azaz 
1.206.500 Ft díj ellenében vállalja Tiszacsege 2017 évi I. számú rendezési terv 
módosításához, valamint a településtervezési feladatok ellátásához a szükséges települési 
főépítészi feladatok ellátását. (Az árajánlat, valamint a szerződés-tervezet az előterjesztés 
mellékletét képezi.) 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 
Tiszacsege, 2017. május 19. 
 
 
         Szilágyi Sándor 
            polgármester 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

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

 
 

 
 

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

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

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy VP6-6.4.1-16 
kódszámú „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányul 
beruházások támogatása” tárgyú pályázat keretében megvalósítandó beruházás 
érdekében a 0877/17 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, ezzel 
egyidejűleg a Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI.01.) 
KT. számú rendelet 33. § (1) bekezdésében ÜÜ-1 építési övezet építési előírásainak 
módosítását rendeli el.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4K Stúdió Tervező, Beruházó 
és Szolgáltató Kft által a Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
16/2001.(XI.01.) KT. számú rendelet 2017. évi I. számú módosítására, 
településtervezési feladatok ellátására benyújtott árajánlatát bruttó 1.206.500 Ft, azaz 
egymillió-kettőszázhatezer-ötszáz forint összegben jóváhagyja.  
 
Tervdokumentáció tartalma:  
A településrendezési eszközök jogszabályokban meghatározott tartalommal, tervezési 
feladat nagyságának megfelelő mértékben történő átdolgozása. 
A hatályos szabályozási terv, tervezési feladattal összefüggő módosítása. A változással 
érintett területegységek (közterületek által lehatárolható területek) szabályozási tervének 
elkészítése.  
Alátámasztó munkarészek elkészítése (érintettség esetén) 
- környezetvédelem (környezeti hatások és feltételek) 
- környezetalakítás, tájrendezés 
- biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 
- közlekedésfejlesztés 
- vízi közművek fejlesztése 
- energiaközművek fejlesztése.  
A helyi építési szabályzat tervezési feladattal összefüggő módosítása. 
 
A tervezési díj nem tartalmazza: 
- Földhivatali nyilvántartási térkép beszerzési költségét, melyet adatszolgáltatásként a 

megrendelő önkormányzat biztosít, 
- Környezetvédelmi hatástanulmány, környezeti értékelés készítését. 
- örökségvédelmi, régészeti hatástanulmányt. 
- talajmechanikai, vízügyi szakvélemények készítését, beszerzését.  

 
Fenti hatástanulmányokat, szakvéleményeket szükség esetén Tiszacsege Város 
Önkormányzata, mint megrendelő köteles biztosítani.  

 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a szerződés 
megkötésére, illetve aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen  
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   

  
SZILÁGYI SÁNDOR 
Polgármester Úr részére 
 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

TISZACSEGE 

Kossuth u. 5. 

4066 
 

Tárgy:  Tiszacsege, 2107 évi I. sz. rendezési terv módosítása, településtervezési feladatok 

ellátása. 

 
 

Ti s z te l t  Po l gá rmes t er  Ú r !  

 

Megkeresése alapján a következő árajánlatot adjuk 2107 évi I. sz. rendezési terv módosításával 

kapcsolatos településtervezési feladatok ellátása. 
 

Megbízó által igényelt tervmódosítás (tervezési feladat): 

1) 0877/17 hrsz-ú ingatlant érintően az ÜÜ-1 építészi övezet építési előírásainak 

meghatározása beruházáshoz kapcsolódóan, tárgyalásos eljárás keretében. 

 

Tervdokumentáció tartalma: 

A településrendezési eszközök jogszabályokban meghatározott tartalommal, tervezési feladat 

nagyságának megfelelő mértékben történő átdolgozása. 

 

A hatályos szabályozási terv, tervezési feladattal összefüggő módosítása. A változással érintett 

területegységek (közterületek által lehatárolható területek) szabályozási tervének elkészítése. 

 

Alátámasztó munkarészek elkészítése (érintettség esetén) 

Környezetvédelem (környezeti hatások és feltételek) 

Környezetalakítás, tájrendezés 

Biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 

Közlekedésfejlesztés 

Vízi közművek fejlesztése 

Energiaközművek fejlesztése 

 

A helyi építési szabályzat tervezési feladattal összefüggő módosítása. 

 

A tervezési díj nem tartalmazza: 

- Földhivatali nyilvántartási térkép beszerzési költségét, melyet adatszolgáltatásként a 

megrendelő önkormányzat biztosít. 

- Környezetvédelmi hatástanulmány, Környezeti értékelés készítését. 

- Örökségvédelmi, régészeti hatástanulmányt. 

- Talajmechanikai, vízügyi szakvélemények készítését, beszerzését. 

 

Fenti hatástanulmányokat, szakvéleményeket szükség esetén adatszolgáltatásként a megrendelő 

biztosítja. 
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Tervszolgáltatás 

Az átadásra kerülő dokumentáció 3 alappéldányt tartalmaz, továbbá a tervek előírás szerinti 

egyeztetéséhez szükséges többletpéldányokat (+3 pld papíralapú dokumentáció, +20 pld CD 

adathordozón). A tervek képviselőtestületi jóváhagyása után a jóváhagyott munkarészek 3 pld-

ban papír adathordozón + 20 pld Cd-n kerülnek ismételten átadásra. 

 

A tervek az egyezetési eljárás folyamatának megfelelőn, I. ütemben kerülnek leszállításra. 

 

Szállítási határidő: Végleges szakmai véleményezési dokumentáció: a szerződés aláírásától 

számított 30 munkanapon belül. 

 

Tervező köteles a tervezési tevékenység eredményeként létrejött dokumentációt véghatáridőre 

megrendelőnek átadni. Előszállítás lehetséges. 

 

Szerződéses ár 

Tervezőt a jelen szerződésben vállalt tervezési tevékenységéért a következő tervezési díj illeti 

meg, a tervdokumentáció átadásakor a szállítási ütemezés szerint: 

 

Teljes tervezési díj: 950.000 + 27% Áfa= 1.206.500 Ft azaz egymillió kettőszáz hatezer ötszáz 

magyar forint 

 

A díj ellenében a Megbízott biztosítja a módosításhoz szükséges települési főépítészi feladatok 

ellátását is. 

 

Remélem, az ajánlat elfogadásra kerül, a további együttműködés reményében. 

 

 

Debrecen, 2017. 07. 27. 

 

 

Tisztelettel: 

 
Kótai Csaba 

ügyvezető 
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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   19/2016. 

  

 

SZERZŐDÉS 
Tiszacsege Város Településrendezési tervének 2017. évi I. sz módosítására. 

 

 

SZERZŐDŐ FELEK 

 

 

Megrendelő: 

Név/cégnév:    Tiszacsege Város Önkormányzata 

Székhelye és levelezési címe: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

Adóazonosító száma:  15728616-2-09 

Számlavezető bankja:  K&H Bank Zrt. 

Bankszámlaszáma:   10402465-00028884-00000002 

Telefon: Fax:   52/588-400 

e-mail:    polgarmester@tiszacsege.hu 

Képviseli:    Szilágyi Sándor polgármester 

 

 

Tervező: 

Név/cégnév:     4K STÚDIÓ Tervező, Beruházó és Szolgáltató Kft. 

Székhelye és levelezési címe:  4024 Debrecen, Nap utca 5. II/8. 

Adóazonosító száma:   11675444-2-09 

Számlavezető bankja:   Hajdú Takarék Takarékszövetkezet 

Bankszámla száma:    60600084-11055190 

Telefon: Fax:    06-20-561-91-11 52/321-672 

e-mail:     kotai.csaba@gmail.com 

Tervezői engedély száma:  É/1-09-0543 

 

 

1., SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Tervező elvállalja az alábbi tervezési munka 

elvégzését:  

Tiszacsege Város Településrendezési tervének 2017. évi I. sz. módosítása. 

 

 

Megbízó által igényelt tervmódosítás (tervezési feladat):  

1) 0877/17 hrsz-ú ingatlant érintően az ÜÜ-1 építészi övezet építési előírásainak 

meghatározása beruházáshoz kapcsolódóan, tárgyalásos eljárás keretében. 

 

Tervdokumentáció tartalma: 

A településrendezési eszközök jogszabályokban meghatározott tartalommal, tervezési feladat 

nagyságának megfelelő mértékben történő átdolgozása. 
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A hatályos szabályozási terv, tervezési feladattal összefüggő módosítása. A változással 

érintett területegységek (közterületek által lehatárolható területek) szabályozási tervének 

elkészítése. 

 

Alátámasztó munkarészek elkészítése (érintettség esetén) 

Környezetvédelem (környezeti hatások és feltételek) 

Környezetalakítás, tájrendezés 

Biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 

Közlekedésfejlesztés 

Vízi közművek fejlesztése 

Energiaközművek fejlesztése 

 

A helyi építési szabályzat tervezési feladattal összefüggő módosítása. 

 

A tervezési díj nem tartalmazza: 

- Földhivatali nyilvántartási térkép beszerzési költségét, melyet adatszolgáltatásként a 

megrendelő önkormányzat biztosít. 

- Környezetvédelmi hatástanulmány, Környezeti értékelés készítését. 

- Örökségvédelmi, régészeti hatástanulmányt. 

- Talajmechanikai, vízügyi szakvélemények készítését, beszerzését. 

 

Fenti hatástanulmányokat, szakvéleményeket szükség esetén adatszolgáltatásként a 

megrendelő biztosítja. 

 

2., TERVEZÉSI HATÁRIDŐK 

A tervek az egyezetési eljárás folyamatának megfelelőn, I ütemben kerülnek leszállításra. 

 

Szállítási határidő: Végleges szakmai véleményezési dokumentáció: a szerződés aláírásától 

számított 30 munkanapon belül. 

 

Tervező köteles a tervezési tevékenység eredményeként létrejött dokumentációt véghatáridőre 

megrendelőnek átadni. Előszállítás lehetséges. 

 

3., TERVSZOLGÁLTATÁS 

Az átadásra kerülő dokumentáció 3 alappéldányt tartalmaz, továbbá a tervek előírás szerinti 

egyeztetéséhez szükséges többletpéldányokat (+3 pld papíralapú dokumentáció, +20 pld CD 

adathordozón). A tervek képviselőtestületi jóváhagyása után a jóváhagyott munkarészek 5 

pld-ban papír adathordozón + 20 pld Cd-n kerülnek ismételten átadásra. 

 

A Megrendelő által igényelt többletpéldányok költségeit tervező külön elszámolhatja. 

 

4., ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA 

Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői munkát a tervezésre vonatkozó kötelező 

jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, hatósági előírások, szabványok), ezek 

hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlatok alapján végzi el. 
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5., TERVEZŐI JOGOSULTSÁG 

Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka teljesítéséhez szükséges, tervezői engedéllyel ő 

vagy alvállalkozója rendelkezik. 

 

6., SZELLEMI TERMÉK VÉDELME 

A tervező által szolgáltatott tervdokumentációban foglalt műszaki megoldás a tervező 

szellemi terméke, és a szellemi alkotásokhoz fűződő szerzői jogvédelem alatt áll. 

 

7. SZERZŐDÉSES ÁR 

Tervezőt a jelen szerződésben vállalt tervezési tevékenységéért a következő tervezési díj illeti 

meg, a tervdokumentáció átadásakor a 2. pontban felsorol ütemezés szerint: 

 

Teljes tervezési díj: 950.000 + 27% Áfa= 1.206.500 Ft azaz egymillió kettőszáz hatezer 

ötszáz magyar forint 

 

A díj ellenében a Megbízott biztosítja a módosításhoz szükséges települési főépítészi 

feladatok ellátását is. 

 

A fenti ár az 1. pontban részletezet tartalmat, tartalmaz. 

 

8., FIZETÉSI FELTÉTELEK 

8.1., Megrendelő a tervezésért 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 tervező 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. 

11., EGYÉB FELTÉTELEK 

 

11.1., Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, Tervező jogosult addigi tevékenységének  

ellenértékét a készültségi fok alapján elszámolni. 

11.2., Tervező 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. 
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11.4., A tervezési munkához szükséges adatszolgáltatásokat (a tervezési munka 

elkészítéséhez szükséges információkat, önkormányzati döntéseket) a megrendelő a 

feladat előrehaladtához szükséges ütemben és időpontban biztosítja. 

(A határidő tartásának előfeltétele, hogy a rendezési tervek készítésének, 

módosításának szabályai között szereplő előzetes vélemények a tervek dokumentálása 

előtt beérkezzenek, hogy a tervezés során az előzetesen felmerülő államigazgatási- 

szakhatósági kérések, vélemények figyelembe vehetők legyenek.)  

11.5.; A Tervező az egyeztetési eljárás végkimeneteléért felelősséget nem vállal. 
 

A szerződő felek jelen szerződést – áttanulmányozás, értelmezés és megértés után – mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

 

Debrecen, 2017. május ….. 

 

 

 

 

 

----------------------------     -----------------------------  

Megrendelő:        Tervező: 

Tiszacsege Város Önkormányzata    4K STÚDIÓ Kft. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2017. május 30-án tartandó testületi ülésére 
 

 
Tárgy:  A Tiszacsege Város Önkormányzata Szabályzata a Településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
165/2013.(X.09.) KT. számú határozat  visszavonása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 13-ai ülésén elfogadta a 
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési 
eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletet.  
 
A rendelet elfogadásával szükségessé válik a Tiszacsege Város Önkormányzata Szabályzata a 
Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 165/2013.(X.09.) KT. számú határozat visszavonása.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek.  
 
Tiszacsege, 2017. május 19. 
 
         Szilágyi Sándor 
            polgármester 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

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

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege Város 
Önkormányzata Szabályzata a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 165/2013.(X.09.) KT. számú határozat visszavonja.  
 
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/ 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 30-án  tartandó 
ülésére 

 
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 04-én elfogadta az 
önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. Akkor a tervben nem került 
közbeszerzés beépítésre, mivel nem volt folyamatban lévő eljárás. 

A közbeszerzés terv jelen módosítását az indokolja, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata 
2017.május 3. napján kapott értesítés alapján támogatásban részesül a TOP-2.1.2-15-HB1 
kódszámú „Zöld város kialakítása Tiszacsegén” című pályázat keretein belül. 

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

Tiszacsege, 2017.05.19.   
Szilágyi Sándor 

  polgármester 

 

Előkészítette: 
Lenténé Péva Anna 
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……./2017. (….) KT számú határozat 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42.§-a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 138/2015. (XII.7.) KT. 
számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 2.2. pontja alapján Tiszacsege 
Város Önkormányzata 2017. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés 
mellékletében szereplő tartalommal hagyja jóvá. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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1. számú melléklet a …/2017.(V. 30.) KT. számú határozathoz 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

2017. évi éves összesített közbeszerzési terve 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 

 

 

Várható összeg 

 (nettó Ft) 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor került-

e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
a szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés            

 II. Építési beruházás            

Tiszacsege  város központi 
részének fejlesztése. 

45000000-7 
A Kbt. 115.§ 
(1) bekezdés 

alapján 
Nyílt 200.000.000 2017.06.hó 2018.10.31. nem 

 III. Szolgáltatás 
megrendelés    

 
 

 
 

IV. Építési koncesszió        

V. Szolgáltatási koncesszió        
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2017. május 30-án tartandó ülésére 

Tárgy:  Az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 
értékelése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint: 
„(6) A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó 
értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi 
megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés 
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, 
illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, 
amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és 
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” 
A fent idézett rendelkezésbe foglalt, a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés 
tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének I. pontja határozza meg, az előterjesztés 
annak megfelelő felépítésben és tartalommal készült. 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

Tiszacsege város állandó lakosainak száma 2017. január 1-én 4759 fő volt, ebből 2385 nő és 
2374 férfi.  

A házasságban élők száma 1755 fő, elvált 381 fő, özvegy 446 fő. 

A település demográfiai mutatói a 0 – 18 éves korosztály adatai alapján: 982 fő 

0 - 3 évesek száma:              165 fő 3 – 6 évesek száma:                         137 fő 

6 – 14 évesek száma:           435 fő 14 – 18 évesek száma:                     245 fő 

Összességében a születések alacsony száma miatt a lakosságszám folyamatosan csökken. 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/
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2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 
A jegyző 2016. évben a gyermekek helyzetének javítása érdekében 620 gyermek részére állapított 
meg rendszeres gyermekvédelmi támogatást.  
 
A támogatásra jogosultak augusztus és november hónapban egyszeri természetbeni juttatásban 
részesültek. A támogatás összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez az összeg 2016. 
évben 5.800.-Ft volt. Természetbeni juttatásként 1251 fő rászoruló részére 2016. évben összesen 
7.255 e Ft került kifizetésre. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2 fő részesült.  
 
Elutasított kérelem 5 db volt, a jogszabályban meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt.  
 
Gyermekétkeztetés az óvodában, bölcsődében, valamint az oktatási-nevelési intézményben a 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet biztosítja. 
 
Gyermekétkeztetés során kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke:  

 
• Háromszori étkezésben részesülők:       410 fő 
• Napközi:      - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:   278 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:       24 fő 
• Menza:         - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:      5 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:          4 fő 
• Óvoda:         - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:     95 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:        0 fő 
• Bölcsőde:     - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők:                26 fő 

- 50%-os kedvezményre jogosultak:            3 fő 
 

A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők; három – vagy több gyermekes családban élők; tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermek.  
 
Gyermekeket érintő, szociális kiadások nagysága:  

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:           12.000 Ft 
- Erzsébet utalvány:        7.255.800 Ft 
- Gyermekétkeztetés:      88.110.403 Ft 
- Nyári gyermekétkeztetés:                 9.329.427 Ft 

 
Települési szinten az alábbi programokat támogatta az önkormányzat, mellyel a gyermek- és 
fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltését, mentális és testi jólétét segítettük elő:  

- szociális nyári étkeztetés 
- Csege Napok keretén belül szervezett Játszóház 
- a 16 éven felüliek számára biztosított diákmunka.  
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása 

 
Településünkön a gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, óvoda, iskola és napközi otthon áll a szülők és a 
gyermekek rendelkezésére. 
 
3.1. A gyermekjóléti szolgáltatást a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el 
  
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 
családgondozói kistérségi szinten, négy településen (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és 
Hortobágy) végzik tevékenységüket. 
 
A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása és megszüntetése érdekében 
észlelő- és jelzőrendszert működtet, mely figyelemmel kíséri a gyermekek életkörülményeit, 
szociális helyzetét, a gyermekjóléti és szociális ellátások iránti igényét a gyermekvédelmi vagy 
hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 
 
A településen a szolgálat feladata a gyermek érdekeinek védelme érdekében minden lehetséges 
ellátás, intézkedés kezdeményezése. 
A gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével, az ellátások közvetítésével vagy szervező 
tevékenyéggel kell biztosítani. A szolgálat gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatokat 
egyaránt végez. 
 
A családgondozók családi konfliktusok megszüntetése érdekében egyéni esetkezeléssel, a szülők 
közötti konfliktuskezeléssel közvetítik a szülők között felmerülő probléma megoldását, ezzel 
elősegítve a családban kialakult működési zavarok, konfliktusok megoldását, a gyermek 
veszélyeztetettségének megszüntetését, a családok széthullását. 
A családgondozók személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket, az őt 
veszélyeztető körülmény elhárításában, problémáink rendezésében, személyisége kedvező irányú 
fejlődésében. 
 
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében együttműködnek a szülővel, az otthont 
nyújtó ellátást, illetve a gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel,a gyámhivatallal. 
Családgondozás keretében segítséget nyújtanak a szülőnek körülményei rendezésében. Az 
utógondozással biztosítják a gyermek családjába és gyermekközösségbe történő 
visszailleszkedését. 

 
2016. december 31-én az alábbi személyi feltételekkel működött a Gyermekjóléti Szolgálat: 

Munkakör 
megnevezése 

Főállásban, 
teljes munkaidőben 

Főállásban, 
óraszámban Összesen 

Családgondozó 1  1 
Pszichológus  1/Heti 5 órában 1 

Jogász  alkalomszerűen 1 
Összesen 1 2 3 

 
 
A 2016. évben végzett gondozási tevékenységek számokban  
Gondozott gyermekek száma összesen : 83 fő 
Családok száma: 25 család 
Ebből :  
         alapellátásban gondozott 18 
         védelembe vett 7 
         nevelésbe vett 0 
ideiglenes elhelyezés 1 
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A kistérség településein évek óta jól kialakult, szervezett észlelő és jelző rendszer működik. Az 
oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel, védőnői hálózattal, a házi 
gyermekorvosokkal, gyámhivatallal, szociális iroda munkatársaival,a rendőrséggel, a hivatásos 
pártfogóval állandó kapcsolatban állnak. 

 
2016-ban a jelzőrendszer által küldött jelzések  
 
Jelzések érkezése a jelzőrendszer tagjai szerint:  
Egészségügyi szolgáltató 10 
-ebből védőnői jelzés- 10 
óvoda, bölcsőde 29 
Közoktatási intézmény (általános iskola, középiskola)  39 
Rendőrség 3 
Pártfogó felügyelet  0 
Állampolgár  0 
Gyámhivatal 3 
Összesen: 85 

 
Szolgáltatásaik 2016-ban: 
 
Információnyújtás 112 
Tanácsadás 103 
Segítő beszélgetés 69 
Ügyintézés 368 
Családlátogatás 272 
Szakmaközi megbeszélés 6 
Esetkonferencia 4 
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel 2 
Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 3 
Pszichológiai tanácsadás 20 
Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása 0 
Összesen: 959 

 
Ez a szám a családtagok figyelembe vétele nélkül megállapított szám, az érintettek köre ennél 
lényegesen nagyobb. 
Rendszeresen igénybe vették a településen élő gyermekek családjai szolgálatunk pszichológiai 
tanácsadását, melyre nagy igény jelentkezik a lakosság részéről. A gyermekek problémáinak 
kezelését egy pszichológus szakember látja el részmunkaidőben heti 5 órában. A jogi 
segítségnyújtást az idén főként örökösödési és végrehajtási ügyekben vették igénybe ügyfeleink.  
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A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a felmerülő problémák típusa szerint: 
(a létszám esetében átfedések lehetnek, halmozott probléma előfordulás miatt) 
 

 
Megnevezés 

 
Kezelt 

problémák 
(halmozott) 

Ellátott 
gyermekek a 
fő probléma 

szerint 
Anyagi problémák  (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.) 8 34 
Gyermeknevelési problémák                                                                     6 17 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség                                 33 33 
Magatartászavar, teljesítményzavar                                                          2 2 
Családi konfliktus                                                                                      3 8 
Szülők vagy a család életvitele                                                                  9 33 
Szülői elhanyagolás                                                                                   6 24 
Családon belüli bántalmazás                                                                       2 2 
Szenvedélybetegségek    - - 
Fogyatékosság, retardáció - - 
Összesen: 69 153 

 
Ezen problémák komplexen jelennek meg a családok életében. Tehát ritka az, hogy egy családnál 
a táblázatban felsorolt problémák közül csak az egyik legyen jelen. A Gyermekjóléti szolgálatnál 
a többségében előforduló problémák a szülők között válás során jelentkező viták, a bírósági 
döntés meghozataláig a gyermek kapcsolattartása körüli problémák. Gyermeknevelési 
nehézségek, ezen belül iskolai hiányzások, magatartás zavar, agresszió kezelése. Az anyagi 
problémák a legtöbb gondozott családnál jelen vannak. A gondozottak körében az alacsony 
iskolai végzettség, munkanélküliség, alacsony jövedelem, illetve az elégtelen lakáskörülmény 
jellemző.  
 
A tárgyévben szabálysértést vagy bűncselekmény elkövetett gyermekek gondozása 
(nem halmozott adat)  
 

 
 

S.sz. 

 
 

Megnevezés 

Gyermekek száma 
Nem volt 

gondozásban 
Alapellátásban 

gondozottak 
Védelembe 

vétel 
keretében 
gondozták 

összesen 
(a+b+c) 

Ebből (d-ből) 
tulajdon elleni 
szabálysértő 

a b c d e 
01 Szabály-

sértés 
elkövetése-
kor 

gyermek-
korú 

- 2 - 2 - 

02 fiatalkorú - - 2 2 2 
03 Összesen 

(01+02) 
- 2 2 4 2 

04 Bűn-
cselekmény 
elkövetése-
kor 

gyermek-
korú 

- - - 1 - 

05 fiatalkorú 1 - - - - 
06 összesen  

(04+05) 
1 - - 1 - 

07 Összesen (03+06) 1 2 2 5 2 
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2016 évben végzett tevékenységeink: 
 

- Szabadidős programjaink (Gyermeknapi Mulatság, Karácsonyváró Kézműves 
Foglalkozás) lehetőséget nyújtottak a szülők és gyermekeik számára a szabadidő 
hasznos eltöltésére. A gyermekek az együtt töltött idő alatt összehangolódtak 
egymással, gyakorolhatták egymás tiszteletét és elfogadását. Lehetőséget 
biztosítottunk kreativitásuk fejlesztéséhez, ismereteik, látókörük szélesítéséhez.  
 

- Adományokkal (élelmiszer, ruházat) segítettük a rászoruló családokat, melynek 
túlnyomó részét a HBM-i Területi Vöröskereszt Szervezetétől kaptuk.  

 
Jövőre vonatkozó célok, javaslatok meghatározása:  

  
 2017-es évben is megszervezzük a szakmaközi tanácskozásokat, melyeken továbbra is 
számítunk a településen dolgozó szakemberek megjelenésére. A tervezett szakmaközi tanácskozások 
témái:  

- Egészségügyi és higiéniai problémák előfordulása az iskolai, óvodai közösségekben. 
Szakemberek szerepe a problémák megelőzésében és megszüntetésében.  
 

- Válsághelyzetben lévő várandós anyák problémái ezek megoldási lehetőségei. 
Kiskorú szülők jogai, igényelhető támogatások formái, menete, gyám kirendelése.  

 
- Antiszociális viselkedés, agresszivitás a gyermekközösségekben. A szakemberek 

feladata, lehetőségei a megjelenő magatartászavarok megelőzésében és kezelésében. 
 

- Az óvodai, iskolai hiányzások okai. Az igazolatlan hiányzások megelőzésének, 
megszüntetésének lehetőségei.  

 
- A családban megjelenő konfliktusok hatása a gyermek fejlődésére, az adott 

közösségben megmutatkozó magatartására, viselkedésére.  
 

Terveink szerint 2017-ben is biztosítani szeretnénk a településen élő családok részére jogi és 
pszichológiai tanácsadásunkat egyaránt.  
 

3.2. A gyermekek napközbeni ellátása biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel 
összefüggő tapasztalatok 

 
Bölcsődei ellátás 
 
A 2016. év folyamán 226 napot volt nyitva a bölcsőde, napi 10 órában. Összesen 47 gyermek 
vette igénybe a bölcsődei ellátást. A kihasználtság 72,3 % volt a gondozott gyermekekhez, 
99,1% a beíratott gyermekekhez viszonyítva. A legfiatalabb gyermek 12 hónaposan került 
bölcsődébe, a legnagyobb 44 hónaposan került ki az intézményből. A gondozási-nevelési év 
végén 28 gyermek ment a bölcsődéből óvodába. Hátrányos helyzetű 11 gyermek volt, ebből 
halmozottan hátrányos 14 fő. Gyermekvédelmi támogatásban részesült 36 gyermek. A személyi 
térítési díj meghatározásán belül az étkezésért 1 fő fizetett, a gondozásért 4 fő. A 2016-os évben 
jelentős változásként megfigyelhető volt, hogy a gyermek 1-2 éves kora után, az anyák 
tömegesen visszatérnek a munka világába, településünkön nagy részük a közfoglalkoztatás 
keretén belül válik aktív munkaerővé. A gyermekek napközbeni ellátását, az empatikus 
kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége, hivatástudata, emberi magatartása magas fokon 
szolgálja. Több alkalommal részt vettek szakmai megbeszéléseken, tanácskozásokon a környező 
települések bölcsődéiben. A bölcsőde szakmai programjának megfelelő továbbképzéseket 
részesítik előnyben, egyéni továbbképzési tervvel minden kisgyermeknevelő rendelkezik.  
 
A szakmai programjuk legfontosabb feladatának továbbra is a hátrányos és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak leküzdését tűzték ki célul a következő 5 évre, 
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folyamatosan megvalósítandó feladatként. Cél, hogy a nehezen szocializálható, lassabban 
fejlődő, az elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása többlet-törődéssel, szükség esetén más 
szakemberek segítségével valósuljon meg.  
Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása terén céljuk a harmonikus testi és lelki 
fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés 
támogatása, a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, az egészségnevelés, a 
környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúr higiénés szokások kialakulásának 
segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend – ezen belül: -
étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, 
mozgás). 
 
A gyermekjóléti szolgálat javaslatára felvett gyermekekkel kapcsolatban több esetben 
éltek jelzéssel telefonon illetve személyesen. Problémajelző adatlapon 2 esetben 
jeleztek problémát, jelzőrendszeri esetmegbeszélésen 3 esetben vettek részt.  
A megyei Bíróságon 2 alkalommal jelentek meg meghallgatáson, egy családon belül, 
bölcsődei ellátásban részesült több gyermek ügyében.  
A gyermekvédelmi feladatot ellátókkal jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk, 
hiszen sok gyermek kerül hozzájuk antiszociális környezetből, mely nagyban 
akadályozza egészséges fejlődésüket, így intézményi keretek között biztosított 
hátrányaik leküzdése.  

 
Az óvodában működő munkaközösségek tevékeny tagjaként 3 kisgyermeknevelőjük vesz részt 
a mentálhigiénés, 3 kisgyermeknevelőjük a hagyományőrző munkaközösség munkájában. A 
2009/2010-es gondozási-nevelési évben az óvodában bevezetésre került kompetenciaalapú 
óvodai programcsomag keretén belül kidolgozásra került a bölcsőde-óvoda átmenet 
megkönnyítését elősegítő innováció. Közös programokat szerveztek a gyermekek számára, 
illetve a szakmai tevékenységet megkönnyítő megbeszéléseket, átadó megbeszélést tartottak.  
 
2011 márciusában indították útjára a Baba-mama családi délutáni programot, melyet azóta is 
havi rendszerességgel tartanak. Céljuk a várandós, csecsemős és kisgyermekes édesanyáknak 
hasznos tanácsok adása, gyermekeik optimális fejlődésének érdekében.  
 
Kapcsolattartási formák a szülőkkel: 
 
-  Napi rendszerességgel a gyermek átvételekor-átadásakor 
-  üzenő füzet által 
-  Fogadóórák, nyílt napok, szülői értekezletek alkalmával. 
-  Szülő csoportos beszélgetések kapcsán. 
-  Ünnepek előtti, gyermeknapi játszóházak alkalmával. 
 
A Bölcsődében 2007 óta Érdekképviseleti Fórum működik, melyet a gyermekek 
jogainak védelme céljából hoztunk létre, feladatuk ebben az évben sem volt (nem élt 
panasszal egyetlen szülő sem). A fenntartó képviselője Lévainé Kóti Erzsébet a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselője.  
 
Kapcsolattartási formák: 
-   Bóbita Óvoda 
-   Fenntartó önkormányzat 
-   Bölcsődeorvos /hetente látogatja a gyerekeket/ 
-   ÁNTSZ 
-   Védőnői szolgálat 
-   Család- és  Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálata  
-   Hajdúböszörményi Városi Bölcsőde /továbbképzések, fórumok helyszíne/ 
-   Hajdu-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat/szakértői bizottság/ 
-   Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 
-   Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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Személyi feltételek: 
 

6 fő szakképzett kisgyermeknevelő – ebből 1 fő az intézményegység-vezetői feladatokat is 
ellátja, 1 fő takarító, aki dajka végzettséggel is rendelkezik.  
 
Óvodai ellátás: 
Gyermekvédelmi felelős 2016. évi beszámolója alapján:  
2016. évi adatok: 
- óvodába járó gyermekek száma: 159 fő + 2 SNI = 161 fő 
- hátrányos helyzetű: 24 fő  
- halmozottan hátrányos helyzetű: 64 fő 
- veszélyeztetett: 1 fő 
- alapellátásban részesülő: 9 fő 
- iskolaérettségi vizsgálaton részt vett: 19 fő 
- nevelőszülős gyermek: 6 fő 
- egyedüli szülő által nevelt: 12 fő  
- szakértői bizottság vizsgálatán részt vett: 5 fő 
- nevelési tanácsadó által végzett fejlesztő foglalkozáson: logopédia 18 fő, pedagógia 5 fő, 
pszichológia 1 fő vett részt.  
 
A gyermekvédelmi feladat ellátás szempontjából kiemelten fontos az együttműködés a 
szülőkkel, nevelőszülőkkel. A napi kapcsolattartáson kívül további lehetőségek állnak 
rendelkezésre annak érdekében, hogy minél szorosabb bizalom alakuljon ki pl.: családlátogatás, 
szülői értekezlet, nyitott kapuk, nyílt nap formájában. 
A gyermekek számára szabadidős programokat szerveznek (gyermekhét, farsang, 
csoportkirándulás), hogy minél több élményben legyen részük.  
 
Jelentések, problémák:   
Az óvoda rendszeres és jó kapcsolatot ápol a településen működő jelzőrendszer tagjaival, 
elsősorban a Gyermekjóléti Szolgálattal. A Szolgálat felé problémajelző adatlapon 5 
alkalommal tettek jelzést. A problémák fő okai rendszertelen óvodába járás (igazolatlan 
hiányzás); a szülők hanyag, felelőtlen magatartása; a gyermekek nem megfelelő higiéniája, 
gondozottsága.  
  

 A gyermekvédelmi felelős:  
-    szakmaközi esetmegbeszélésen 1 alkalommal vett részt „a tanulók igazolatlan hiányzásának 

rendszere, következménye” témában.  
-   esetkonferencián egy alkalommal vett részt, két kiskorú gyermek és családjuk ügyében.  

 
Gyermekvédelmi feladatok ellátása szempontjából:  
-   kapcsolatot tartanak elsődlegesen a családdal, a szülőkkel, a nevelőszülőkkel,  
-   együttműködnek a gyermekorvossal, a védőnői szolgálttal,  
-   munkakapcsolatban állnak a Gyámhivatallal, a Polgármesteri Hivatal szociális előadóival,  
-   munkájuk kiemelt partnere a Gyermekjóléti Szolgálat.  
 
A gyermekvédelmi felelős kapcsolata a szolgálattal rendszeres és kölcsönös. A felmerült 
problémák megoldásában minden esetben a rendelkezésre állnak, akár írásos, akár telefonos 
megkeresés során. Ha óvodai nevelés keretein belül már nem tudják orvosolni a gyermek 
(család) problémáját, akkor élnek a szolgálat felé jelzési kötelezettségünkkel. Az 
együttműködés nagyon jó a jelzés utáni problémamegoldások gyorsan és hatékonyan történnek.  
 



9 
 

 
Iskola, napközi otthon: 
 

 
Évről évre növekvő tendenciát mutat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és 
veszélyeztetett gyermekek száma az iskolában tanuló diákok összlétszámához képest.  
 
Az általános iskolában tanuló diákok száma:      405 tanuló 
 
• Ebből alsó tagozatos:        194 tanuló 
• Felső tagozatos:        211 tanuló 
• A hátrányos helyzetűnek tanulók száma:        59 tanuló 

(jegyzői határozat alapján) 
• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma:    169 tanuló 
• Az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:          11 tanuló 
• Magántanuló:                 6 tanuló 
• Napközisek száma:         285 tanuló 

 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája 
Feladatait órakedvezmény biztosításával látja el, a felmerülő problémák számától és 
súlyosságától, és az esetmegbeszélések, családlátogatások gyakoriságától függően a heti négy 
óra elegendőnek bizonyul. 
 
A veszélyeztetett gyermekeknél az alábbi problémákat és tüneteket észlelték:  
- Elhanyagoltság (koszos, büdös ruházat), tanórai felszerelés hiánya, testi higiéné hiánya, 

fejtetvesség állandósulása ugyanazon gyerekeknél. Van olyan gyermek, akinek még négy 
testvére jár különböző osztályokba, így a fejtetvesség elterjedésének valószínűsége is 
hatványozódik az iskola tanulóira nézve.  

 
- Vannak olyan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek családjában előfordul az 

erkölcstelen, bűnöző életmód, ezt még nehezíti a család súlyos anyagi helyzete, 
lakáskörülményei, egészségügyi állapota, alkoholizálása, brutális bánásmódja, nevelési 
hiányosságai, házasság felbomlása, vagy egyéb, gyermekre negatívan ható magatartás.  

 
- Magatartásban, tanulásban hirtelen hanyatlás, igazolatlan, vagy gyanús hiányzások az 

iskolából, durva, agresszív magatartás, zárkózottság, bizalmatlanság, szeretetéhség, 
nyugtalanság, ingerlékenység, beteges érzékenység, kisebbségi érzés, feltűnő gátlások, 
félelemérzés indokolatlanul, túlzott mértékű öltözködés, álmatlanság, aluszékonyság, 
gátlástalan viselkedés, durva hangnem, nyílt és rejtett dacolás mindennel és mindenkivel 
szemben, réveteg tekintet kiábrándultság.  

 
Az utóbbi időben gátlástalan, durva, megfélemlítő viselkedésre volt példa, ezért az 
iskolarendőr fokozott részvételét kérték az iskolában, jelenlétének nagymértékben visszatartó 
ereje van.  
 
Anyagi támogatásban részesített tanulók száma: 
 
• étkezési támogatás: 305 fő térítés nélkül étkező tanuló (gyermekvédelmi kedvezmény)

     36 fő kedvezményesen étkező 
• tankönyvtámogatás: 369 tanuló jogosult  - gyermekvédelmi  

- 3 vagy több gyermek 
- tartós beteg 
- sajátos nevelési igény alapján 
 
 

      
 



10 
 

2016 évben 11 családot 14 alkalommal látogatott meg, ennek nagy részét iskolai mulasztás, 
hiányzás miatt.  
A Gyermekjóléti Szolgálat felé 27 alkalommal, 17 esetben pedig a Gyámhivatal felé jeleztek.  
Az iskolai pszichológiai tanácsadást 13 gyermek vette igénybe,  
Észlelő- és jelzőrendszeri megbeszélésen 9 alkalommal vett részt, ezen kívül különféle 
problémák miatt 13 esetben vette fel a kapcsolatot a szülőkkel.  
 
Fejlesztőpedagógiai ellátásban 41 gyermek részesül havonta 26 órában.  
 
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek egyaránt fokozott törődést, segítségnyújtst 
kapnak az intézményben. A tanulásban lemaradt tanulóknak lehetőségük van felzárkóztatásra:  
- az alsó tagozatos tanulók közül 98 fő, 
- a felső tagozatos tanuló közül 61 fő 
vesz részt.  
 
Az iskolában működő szakkörök, prevenciós előadások, tehetséggondozás: 
 

szakkörök Prevenciós előadás Tehetséggondozás 
 Fafaragó 
 KRESZ 
 táblajáték 
 kertészkedő 
 KISEGÉSZSÉGŐR 

elsősegélynyújtó csoport 
 LOGIKA 
 főző 
 szövő 
 mazsorett csoport 
 gitár 
 horgászcsoport 
 rajzszakkör 
 néptánc 
 erőnléti edzés 
 dob 

 Bűnmegelőzés 
 internethasználat veszélyei 
 környezetvédelmi interaktív 

színházi előadás 
  

 szintetizátoros zenei 
oktatás 

 informatika 
 magyar nyelv és irodalom 
 angol nyelvi csoport 

 
A pedagógusok mindent megtesznek azért, hogy a nehéz sorsú gyermekek a legmegfelelőbb 
bánásmódban részesüljenek, és semmilyen szinten ne érezzenek hátrányt társaikkal szemben. 
 
Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival (Rendőrség, Polgármesteri Hivatal, Gyámhivatal 
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ, Védőnői Szolgálat, háziorvosok, 
gyermekorvos) nagyon jó a kapcsolat.  
 

3.3. A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, az ezzel 
összefüggő tapasztalatok 

 
A Humán Szolgáltató Központnál a gyermekek átmeneti gondozása érdekében helyettes szülői 
hálózat működik, 3 helyettes szülőt foglalkoztatnak, ebből 1 helyettes szülő Tiszacsegén, 1 
helyettes szülő Egyeken és 1 helyettes szülő Balmazújvároson, az engedélyezett férőhelyek 
száma összesen 6 fő. 2016. évben Tiszacsegén nem volt igény erre a szolgáltatásra.  

 
 
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések 
 

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai egység helyszíni ellenőrzése, a 
vizsgálat célja a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(X. 24.) Korm. rendelet 36. 
§ (1) bekezdésének b.) pontja szerinti kétévenkénti ellenőrzés.  
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5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

 
A meglévő intézmények biztosítják a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok megvalósítását.  
A gyermekjóléti alapellátások, az egészségügyi ellátás, az iskolai oktatás, az óvodai nevelés 
területén mindent megtesznek azért, hogy a nagyszámú, mélyszegénységben élő gyermekek 
helyzetén javítani tudjanak, és ennek érdekében szoros együttműködést alkalmaznak egymással 
az érintett területek szakemberei. A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a településen, 
így a problémák szinte azonnal ismertté válnak és megoldásukban a saját területén mindenki részt 
vesz. A gyermekek helyzetén javítani tudó intézmények, szolgáltatások az előírásoknak 
megfelelő szakemberszámmal elérhetőek. A családok megkapják a szükséges tájékoztatást az 
igénybe vehető támogatásokról, ellátásokról. A  mélyszegénységben élő gyermekek száma 
továbbra is magas, szükség van tehát a jövőben is a családok támogatására, a gyermekek 
megsegítésére, a rendelkezésre álló valamennyi eszköz felhasználásával. 
A munkalehetőségek megszűnésével az elszegényedés okozta a legnagyobb problémát. 
 A gyermekvédelemnek, a gyámhatóságnak nem célja, hogy a gyermekeket a családból kiemelje. 
Az önkormányzat minden lehetőséget megragad a foglalkoztatási gondok megoldása érdekében. 
2016. évben a közfoglalkoztatás keretében közel 1000 főt, a nyár folyamán diákmunka 
biztosításával 60 fő fiatalt foglalkoztatott önkormányzatunk.  

 
6. A településen  bűnmegelőzési program még nem készült. 

A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetetett 
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása: 

 
A 2016-os évben gyermekkorú és fiatalkorú személyek összesen 27 esetben követtek el 
bűncselekményt, míg 18 esetben szabálysértést. A gyermekkorú bűnelkövetés nem gyakori. A 
problémák a családon belüli rossz kapcsolatra, nehéz anyagi körülményekre, a nem megfelelő 
mintákra, és a negatívan befolyásoló kortársakkal való kapcsolatokra vezethető vissza. A 
fiatalkorú személyek a bűncselekménnyel kapcsolatos téves, helytelen nézet, bűnöző családi 
környezet, anyagi haszonszerzés, rossz baráti környezetbe keveredés miatt követik el általában a 
bűncselekményeket.  
 
A családon belüli erőszak jellemző megjelenési formái, mint a testi sértések, garázdaságok száma 
jelentősen csökkent a 2016 évben. E bűncselekmények oka jellemzően a megromlott házas- vagy 
élettársi kapcsolatok során kialakult családi veszekedések, viták. A családon belüli erőszak 
elkövetési helye döntően a családi otthon. A 2016 évben mindössze egy olyan eset vált ismertté 
hatóságunk előtt, amiben lehetőségük és kötelességük volt elrendelni az ideiglenes megelőző 
távoltartást.  
 
A szülői drog-prevenciós program keretében a bemutatkozó adatlapon megjelölt fogadóórán 
személyes megkeresésre nem került sor, illetőleg telefonon, e-mailen történő megkeresés sem 
történt. A rendőrkapitányság folyamatos kapcsolatot tart fenn a helyi általános iskolával, az 
ifjúságvédelmi feladatok ellátásának érdekében iskolarendőr került kijelölésre az „Iskola 
Rendőre” program keretei között. Az iskolai erőszak, a pedagógusok, diákok sérelmére 
elkövethető, iskolához kötődő bűncselekmények, a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos eljárási 
rend ismertetése érdekében bűnmegelőzési célzattal előadásokat tartanak a tanulók részére. 
 
Működtetik a drogprevenciós tanácsadói szolgálatot, tanácsadó, valamint a bűnügyi osztályvezető 
részvételével szülői értekezletet tartanak.  
 
Minden olyan ügyben, ahol gyermek- vagy fiatalkorú az érintett, a jelzőrendszer működik a 
család- és gyermekjóléti szolgálat felé. A rendőrség a gyermekjóléti szolgálat felé 37 esetben élt 
jelzéssel. 
 
2016 szeptemberében az iskolarendőrök a veszélyeztetett diákok körében több alkalommal 
hajtottak végre családlátogatást.  
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A rendőrség a 2016-os évben 4 esetben rendelt el nyomozást kábítószer birtoklás gyanúja miatt, 
melyeknél nem volt érintett kiskorú személy.  

 
A gyermekek sérelmére elkövetett cselekményeknél nehézségekbe ütközik a kiskorúaktól helyes 
vallomás beszerzése, egyrészt azért mert érzelmileg nagyban függnek a szülőktől, másrészt pedig 
azért, mert egy bizonyos kor és szellemi érettségi szint alatt nehezen hallgathatóak meg. Sok 
esetben segítséget nyújthat a bizonyításban az érintett családok által rendszeresen látogatott 
intézményekben – gyermekjóléti, családsegítő szolgálat  dolgozó személyek, a gyermeket tanító 
pedagógusok, akár háziorvosok kihallgatása, akiknek nyíltabban beszélnek a történtekről.  
Az esetleges jelzések során minden esetben készüljön a bántalmazást elszenvedők látható 
sérüléseiről – hozzájárulásukkal – fényképfelvétel.  
A vizsgálati eljárás során a felek minden esetben tájékoztatást kapnak arról, hogy a település 
Gyermekjóléti Szolgálatának pszichológusa a rendelkezésükre áll.  

 
Az érintett társszervekkel a kapcsolat mind formális, mind informális csatornákon probléma 
mentes. Fontos feladat, hogy az említett bűncselekmények látenciája csökkenjen, az elkövetés 
megelőzhetővé váljon, ezért szükséges, hogy a közmédia a rendelkezésre álló eszközeivel 
biztosítson lehetőséget arra, hogy a családon belüli erőszaknak minősülő jogsértések 
következményeit, prevenciós lehetőségeit közérthető formában adja át a lakosságnak, és hívják 
fel az emberek figyelmét arra, hogy kitől és milyen segítséget kaphatnak az áldozattá vált 
személyek.  

 
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.) 

 
Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése jó (Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány, 
Sportegyesület, Horgász Egyesület stb.) A sport, a kultúra területén a különböző egyesületek 
révén biztosított minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltése. 
 
A Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 2016 évben ünnepelte a 25 éves jubileumát. Az Alapítvány 
2016 május elsejére Családi Sportnapot szervezett, melyen hat sorozatból álló verseny került 
megrendezésre a Városi Sportegyesület aktív tagjai, edzői vezetésével. A nagyszabású 
rendezvényen közreműködött a Hagyományőrző Néptánc Egyesület, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon dolgozói. Az 
Alapítvány a „Múzeumok éjszakája”, a „Csege Napok”, a „Magyar Mese Napja”, a „Nagy 
Könyvtári Beavatás”, a pályaválasztást előkészítő előadás, a „Futógála”, a „Cserkész Kupa”, a 
„Tolerancia Nap”, a „Mikulás Nap”, a karácsonyváró kézműves foglalkozások szervezésében 
aktívan részt vett, ezzel is segítve a fiatalok hasznos szabadidő eltöltését.  
 
A Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület célja a fiatalok aktivizálása az egyesület 
kulturális tevékenységéhez, valamint hagyományápolás, fiatal tehetségek gondozása, tanítása. A 
felnőtt tánccsoport mellett gyermek utánpótló csoport is működik az Egyesületen belül, így ma 
már több, mint 62 fő a létszáma. Jelenleg 22 gyermek oktatását végzik, a legfiatalabb tehetség 5 
éves óvodás korúak.  
 
Az egyesület táncosai és gasztronómiai csapata 2016 évben 21 helyszínen lett fel. Az Egyesület 
idősebb korosztálya a gasztronómiai versenyek rendszeres résztvevője, Balatonszárszón a Kárpát-
medencei Halászlé Bajnokságon Bronzérmes Magyar Bajnok címben részesültek, valamint a 
Darányi Böllérverseny Örökös Bajnokai. Zömében nagycsaládos és hátrányos helyzetű 
gyermekek vesznek részt az Egyesületben, így tagdíjat nem tudnak kérni. A néptánc-oktatót is 
szponzorok segítségével finanszírozzák. 
 
A Tiszacsege Városi Sportegyesület célja, hogy közhasznú társadalmi szervezetként elősegítse 
Tiszacsege Város sportéletét, a tömegsport területén a sporttevékenységgel fejlessze. Az eddigi 
Labdarugó, valamint Birkózó Szakosztály 2016 őszétől az Asztalitenisz Szakosztállyal egészült 
ki és 160 fővel működik. A szakosztályok nagyon népszerűek a gyermekek körében. A 
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Sportegyesületen belül a Birkózó Szakosztály 2016 évben 22 helyszínen megrendezett versenyen 
vettek részt. A hagyományokhoz híven Tiszacsegén került megrendezésre a Cserkész Kupa, 
amely megrendezéséért a Birkózó Szövetség külön elismerését fejezte ki. A Labdarugó 
Szakosztály a 2016 január és február hónapban a Megye II-es és Megye I-es csapatokkal 
mérkőzött, ahol 3. helyen végeztek. 2016 márciusában indult a Megye II. osztályú bajnokság, 
ahol felnőtt és U19 ifjúsági csapatokkal vettek részt. Az U16-os csapa a megye összevont 
bajnokságban indult, ahol a 3. helyen végzett. A Bozsik programban 4 korosztály csapata vett 
részt. Az Asztalitenisz Szakosztályt a Megyei Bajnokságba 12 fővel szervezték be.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek. 

Tiszacsege, 2017. május 16.             
         
                                                                                                     Szilágyi Sándor  
                                                                                                        polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
…../2016. (V. 26.) KT. számú határozat: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése alapján az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról készített átfogó értékelést.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a feladatellátásról szóló értékelést tudomásul 
vette, azt elfogadja és úgy határoz, hogy lehetőségeitől függően mindent elkövet a feladatellátás 
szinten tartása érdekében. 
 
A képviselő-testület felkéri dr. Bóné Mónika hatósági irodavezetőt, hogy az értékelést a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős:  dr. Bóné Mónika hatósági irodavezető 



                          
 
 
 
   
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. május 30-án tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése írja elő az önkormányzatok számára, 
hogy helyi esélyegyenlőségi programot kötelesek elfogadni. A Türr István Képző és Kutató 
Intézet irányításával 2013 évben Vásári-Orosz Andrea elkészítette a jogszabályok által előírt 
tartalmi és formai követelményeknek mindenben megfelelő program tervezetét, melyet a 
Képviselő-testület által HEP fórum véleményezett. A HEP fórum javaslatai is beépültek a 
programba.  

Fentiek alapján a Képviselő-testület 2013. június 26-ai ülésén a 106/2013.(VI. 26.) KT. 
számú határozatával fogadta el Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját, mely 
időponttól számított második kétéves felülvizsgálati határidő 2017. június 26-án válik 
esedékessé.  

Az Ebktv. értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek 
kimenetele kétféle lehet:  

a.) Az áttekintést követően arra a következetésre jut az önkormányzat, hogy 
felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a Képviselő-testületnek szükséges arról 
határoznia, hogy az Ebktv.-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt 
áttekintésének eleget tettek, a HEP-et felülvizsgálat nélkül változatlan formában elfogadták.  

b.) Az áttekintés eredményeképpen felülvizsgálat történik.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2015. június 25. 
 
        Szilágyi Sándor  
         polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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Határozati javaslat 
 

…/2017.(… …) KT. számú HATÁROZAT: 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1), valamint (4) 
bekezdése alapján a 106/2013.(VI. 26.) KT. számú határozattal elfogadott helyi 
esélyegyenlőségi programját áttekintette, és megállapította, hogy  annak felülvizsgálata nem 
szükséges, Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan formában 
elfogadja.  

Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester  
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

Bevezetés 
 
1. Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 
 
Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai célja. Az 
egyenlő esélyek biztosítására irányuló közösségi politika változó tartalommal ugyan, de az 
európai integráció kezdete óta a Közösség napirendjén szerepel. A közösségi munkajog 
és a munkahelyi egészség- és biztonságvédelem mellett a közösségi szociális jog azon 
területe, ahol a tagállamok szabályozásának harmonizációjára került sor. 
 
Az egyenlő esélyek politikája szempontjából a Közösség története három, erősen 
különböző időszakra bontható: 
 
1957 és 1975 között a Közösség kizárólag az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének 
biztosítására törekedett, kevés sikerrel. 
 
1975 és a 80-as évek vége között fokozatosan a közösségi szociálpolitika 
legkidolgozottabb és legsikeresebb területévé vált az egyenlő bánásmód tagállami 
szabályainak harmonizálása, amely újabb és újabb területeken érezteti hatását. 
 
A 80-as évek végétől napjainkig egyre markánsabban megjelenő esélyegyenlőségi 
koncepció túllép az egyenlő bánásmód garantálásán, és pozitív programokkal, valamint 
pozitív diszkriminációval igyekszik valódi esélyegyenlőséget biztosítani. 
 
Az Európai Bizottság 2004 májusában tette közzé az "Esélyegyenlőség és diszkrimináció- 
mentesség a kibővített Európai Unióban" című Zöld Könyvet, amelyben konzultációra hívta 
az érintett szervezeteket, szereplőket. Ezek a konzultációk megerősítették azt az 
álláspontot, amely szerint kiemelkedően fontos mind az esélyegyenlőség, mind a 
diszkrimináció elleni küzdelem terén megvalósuló közösségi akciók kezdeményezése, 
beleértve az Európai Unió antidiszkriminációs jogalkotása hatásának maximalizálását. 
 
A diszkrimináció elleni fellépéssel és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvéseket a 
mindenki számára irányadó Esélyegyenlőségi Keretstratégia foglalta magába. Ennek 
nyomdokaiba lépett a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó egységes szerkezetbe 
foglalt, egy közösségi akcióprogramként megfogalmazott PROGRESS közösségi program. 
 
Az esélyegyenlőség jogszabályi háttere 
 
A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy 
egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony 
jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva 
azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség – tekintettel az 
Alkotmány 54. § (1) bekezdésének 70/A. §-ára –, megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 
 
Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése és az esélyegyenlőség 
előmozdítása, mint szabályozási tárgy nem előzmények nélküli a magyar jogban. 
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A törvény megalkotásáig azonban a hatályos szabályozás nélkülözte az egységes 
fogalomhasználatot, és nem biztosított megfelelő eszközöket a jogsértésekkel szembeni 
fellépéséhez. Ezért volt szükség egy olyan általános antidiszkriminációs törvény 
megalkotására, amely egyrészt a már meglévő szabályokat koherenssé teszi, másrészt 
kitölti azokat a réseket, amelyek a szabályozásban mutatkoztak, harmadrészt pedig 
megfelelő eljárási rendelkezéseket biztosít a jogsértésekkel szembeni fellépéshez. 
 
Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy 
tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes 
személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést 
eredményez. Alapvetően tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon 
negatív kötelezettséget jelent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egyenlő emberi 
méltóságát. A jogosultak vonatkozásában ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy 
mindenkinek jogosultságként kikényszeríthető igénye van arra, hogy őt egyenlő méltóságú 
személyként kezeljék. Ennek megfelelően az államnak az egyenlő bánásmód 
követelménye tekintetében a jogsérelmet elszenvedők számára elsősorban a 
jogsérelmekkel szembeni fellépés eszközrendszerét kell biztosítania. 
 
Az eleve hátrányos helyzetben levő személyek formálisan egyenlőként való kezelése 
ugyanakkor a hátrányos helyzet konzerválásával járna. Ahhoz, hogy a hátrányos 
helyzetben levő személyek ezt a hátrányukat ledolgozhassák, nem elegendő annak 
biztosítása, hogy őket a többiekkel azonos jogok illessék meg, hanem olyan pozitív 
intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyzetükből fakadó 
hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni lehessen. E pozitív intézkedések 
megtételére az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése alapján elsősorban az állam köteles, a 
tulajdon szociális kötöttsége azonban emellett - a tulajdonjog közjogi védelmének keretein 
belül - igazolhatja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében bizonyos 
kötelezettségeket az állam magánfelek számára is előírjon. Az egyenlő bánásmód 
követelményével szemben azonban az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló 
intézkedésekre jogosultságként kikényszeríthető igénye senkinek nincsen. 
 
A két szabályozási terület egy törvényben való elhelyezését - azon túl, hogy mindkét 
terület a személyek közötti egyenlőség egy-egy vetülete - az indokolta, hogy az 
esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló intézkedések formálisan az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértését jelentik, mivel egyes személyeket a többi személyhez 
képest előnyösebb helyzetbe hoznak. A törvény tekintettel van arra, hogy az 
önrendelkezési jog, a személyhez fűződő jogok, és a magánszféra sérthetetlenségéhez 
való jog szűk körben alkotmányosan igazolható módon korlátozhatja az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesülését. A törvény az egyenlő bánásmód 
követelményével kapcsolatban arra törekszik, hogy a jogrendszer egésze tekintetében, 
általános jelleggel határozza meg az egyenlő bánásmód jogosultjait, kötelezetteit, valamint 
az egyenlő bánásmód követelményének tartalmát. 
 
A törvény emellett biztosítja azt is, hogy a jogsérelmet szenvedett személyek minden 
esetben megfelelő közigazgatási jogi eljárás igénybevételével léphessenek fel a 
jogsértőkkel szemben. 
 
A törvény az egyenlő bánásmód követelményének szektorális kérdéseire is kitér, ennek 
megfelelően egyaránt foglalkozik a foglalkoztatásban, a szociális biztonság és az 
egészségügy területén, az oktatásban vagy a lakhatási ügyekben, illetve az áruk forgalma 
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és a szolgáltatások igénybevétele során megjelenő hátrányos megkülönböztetéssel. A 
törvény az esélyegyenlőséggel kapcsolatban keretszabályozás kialakítására tesz 
kísérletet. Az előzőekben kifejtettek szerint az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban 
nem normatív szabályozás megalkotása által, hanem konkrét, a hátrányok kiegyenlítését 
segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek 
megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson ezen állami intézkedéseknek, 
amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 
 
Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó 
természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint 
azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű 
figyelembevételével kell eljárni. 
 
A település bemutatása 
(Történelmi, földrajzi, gazdasági környezet főbb jellemzői) 

Történelmi háttér 

A település lassan már ezer éves múltra tekint vissza. Tiszacsege Árpád-kori kotinuus 
település. A Százdi-apátság 1067-es alapítólevele már a mai helyén lévő faluként említi 
meg. IV. Béla 1248-ban kiadott adománylevele szerint Csege országos jelentőségű rév 
volt, az itt áthaladóknak vámot kellett fizetniük. Az akkori falunak halászati joga volt a 
Völgyes, Nagy-morotva, és a Hortobágy vizére is. 1299-ben az elnéptelenedett Szilesd 
falu határát Csegéhez csatolták. 1241-ben a mongol seregek egy része is itt kelt át a muhi 
csata előtt. IV. Béla hat évvel a tatárjárás után, 1248-ban kelt oklevelében a falut az 
egri Püspöki egyháznak adományozta katonaállítás fejében. 1332-ben Károly Róbert birtoka 
volt, mint adófizető egyházas hely. A XIV. századtól a Bajoni család, majd a Hunyadi 
család birtoka lett. A település első okleveles említésekor (1248) villa Chege, az Anjou-
korban (1336) possessió (= valakinek a birtokában lévő település), Hunyadiak korában, 
pedig oppidum (= magán földesúri joghatóság alatt álló mezőváros) néven szerepelt. A 
Tiszántúlról a nyugatra irányuló marhakereskedelem főútvonala itt haladt át. 1478-tól a 
debreceni mészáros céh is ezt az útvonalat használta. A XV. század Tiszacsege 
életében újabb fordulópontot jelentett, mert gazdaságilag megfelelő pozíciót ért el és 
ezért mezővárosi kiváltságot kapott. A Dózsa György féle 1514-es jobbágyfelkelés 
negatívan hatott a településre. A korábban elnyert rangot elveszítette és újból lesüllyedt a 
jobbágyfalvak szintjére a megtorló intézkedéseknek köszönhetően. Ekkoriban már volt 
erődített kőtemploma Tiszacsegének, ami feltehetően XIV. vagy a XV. században épült fel 
gótikus stílusban. Az építmény ma is a református vallást hirdeti, mint ezt régen is tette. A 
település ebben az időben rendelkezett vásártartási joggal, maga választotta “bírákkal”, 
lakossága, pedig a föld használatát taxával válthatta meg. A mai Tiszacsegét a XVI. 
századi oklevelek is oppidumként tüntetik fel. A település különösen veszélyeztetett 
helyzetben volt a török portyázások miatt, a török határzónájában helyezkedett el. A 
lakosság életét a háromféle adó is megnehezítette, mely a következőkből áll: egyházi 
tized, töröknek, ill. saját földesurának fizetett adók. A XVI. század végén a mezővárosi 
kiváltságot elveszítette, de azért a városi múltjából néhány dolgot meghagyott. Miután a 
török uralom véget ért újabb korszak vette kezdetét. Az északi területekről 
jobbágyvándorlás hatására a lakosság száma elérte a 2000 főt. A Rákóczi 
szabadságharc idején a falu földes-ura Vay László, aki Rákóczi párti volt. Seregében sok 
önkéntes szolgált. 1709-ben “elhagyatott hely”-nek írták össze. A nincstelenek száma 
országos szinten is, rohamos növekedést produkált. Egyre riasztóbb méreteket öltött.  
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Az 1831-ben kirobbant parasztfelkelés során a szegény nemesek ellen is lángra kapott a 
nép haragja. Ezt a felkelést eltiporták és a lakosság megfékezésére katonákat rendeltek 
ki. A XIX. században a Tiszán meginduló gőzhajózás ismét reményt adott a városi rang 
megszerzésére. A gőzhajózás 1846-ban indult meg a folyón. 
 
Igen élénk volt a személyszállító hajók forgalma hetenként négyszer jártak Tokajig, ill. 
Naményig és vissza is. A teherhordó hajók után volt, amikor sleppeket kötöttek és ezen is 
közlekedtek emberek. A település mind az I., mint a II. világháborúban elhunyt csegei 
hősöknek emlékművet állított. Gyakorlatilag teljesen megszűnt a közigazgatás, ezen a 
helyzeten, pedig a helyi kántor akart segíteni az igazgatás megszervezésével. Ebbe lassan 
bekapcsolódtak a volt községházi tisztviselők és elöljárók is. Az 1945-ös föld- és 
házhelyosztás újabb fordulópontot jelentett, mert a belterületünk tovább bővült Homokhát, 
Zátony, Kismajor területekkel. A közép- és kisparaszti gazdaságok is a nagyüzemi 
gazdálkodások útjára léptek. 1949 óta fokozatosan helyezkedtek el az emberek az 
iparban. 1950 szintén fordulópont a falu életében, melyet a községi önkormányzat által a 
tanácsok felállítására vonatkozó törvényszerű rendelet bevezetése jellemzi. Az első 
Tanácsválasztás 1950 áprilisában volt. Ezek a változások kommunális területen is 
észrevehetőek voltak. A XX. század más jelentősebb eseményeket is hozott a falu 
életében. Különböző újjáépítési munkálatok kezdődtek el pl.: az iskola, óvoda bővítési és 
fejlesztési munkái. 1982-ben a Termálfürdő is megnyitotta kapuit, majd a későbbiekben 
körülötte kialakult az üdülőfalu is. Nemcsak itt, hanem a Tisza parton is gombamódon 
szaporodtak a lábakon álló üdülőházak, nyaralók. Ezek száma ma már meghaladja a 
félezret is. Éppen ezért Tiszacsege életében az idegenforgalom rendkívül fontos szerepet 
tölt be. Az üdülőforgalomnak köszönhetően elkezdődött a település lassú, de biztos 
fejlődése, mint vízen, mint szárazföldön is. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a többnapos – 
nyaranta megrendezett – “Csege Napok” rendezvénysorozat, igen sok embert vonz ide. A 
Tiszán újra megindult a személyszállítás, sétahajózási lehetőségek. Tiszacsege 
fejlődésének csúcspontja, hogy újra megkapta a városi rangot 2000. július 1-én. 
 
Tiszacsege nevének eredete, jelentése: A település nevének eredetére vonatkozóan 
számos, egymásnak ellentmondó adatot találunk etimológiai szótárakban, könyvekben ill. 
más kéziratokban. A szájhagyomány szerint a falu onnan kapta a nevét, hogy a Tiszának 
ezen szakaszán igen sok kecsegét fogtak ki, amelyek száma rohamosan csökkent azóta. 
Napjainkban már igen ritka halfajtának számít itt. Ezt támasztja alá az is, hogy a falu 1696- 
ban készült első pecsétje is egy úszó kecsegét ábrázol. A kutatók a következő 
változatokra bukkantak: Néhányan közülük egy ősi halfogó eszközzel, a “cége” szóval 
azonosították, amit itt a Tiszán sokáig alkalmaztak. Vannak akik egy személynévvel 
azonosítják, vagyis a Csege a Cseg személy-névből alakult ki. Virág Rózsa nyelvész 
szerint a honfoglaláskor ez a terület egy jelentős tisztséget viselő magyar birtokában volt, 
és róla nevezték el Csege falujának. 1248-ból származó oklevélben “Chege”- nek írják. A 
település neve különböző írásokban még sokféle változatban fordul elő. A fentiekben már 
említtett pecsétben már Csege olvasható, de a Tisza jelzőt csak a XIX. Század elején 
kapta meg, mert ezzel különítették meg az ország területén- a középkorban- lévő több 
Csege nevű helységtől. Így jelezték, hogy a Tisza melletti Csegéről van szó./dr. Papp 
József, Tiszacsege 1967/ 
 
Földrajzi háttér 
 
A település Hajdú-Bihar megyében, Magyarország keleti részén helyezkedik el. A város 
Debrecentől, a megyeszékhelytől Észak-nyugatra, 55 km-re, a szomszédos Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megye megyeszékhelyétől, Nyíregyházától Délnyugatra, 88km-re, Borsod- 
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Abaúj-Zemplén megye székhelyétől, Miskolctól 84 km-re fekszik. Hortobágy és a Tisza 
határán helyezkedik el. Polgártól 28 km-re délnyugatra, Tiszafüredtől 28 km-re 
északkeletre, a Hortobágyi Nemzeti Park északnyugati kapujában található. Az egységes 
morfológiájú település középpontjában a Tisza-part, Balmazújváros, Egyek felé vezető 
három út elágazása környékén az egykori egyutcás ófalu található. A településhez tartozik 
egy üdülőkörzet, amely a település és a Tisza között helyezkedik el. 
 
Tiszacsege Hajdú-Bihar megye legifjabb városa (és egyben egyik legrégebbi 
települése). Lakosságának száma 4790 fő. 
 
A település legnagyobb vonzereje a határában hömpölygő folyó, mely egész nyáron vonzza 
a vízitúrázókat. A látogatók csodálatos vízi és vízparti világot ismerhetnek meg, valamint 
a Tisza mente és a Hortobágy gazdag természeti csodáiból, értékeiből részesülnek. 

 
 
Társadalmi környezet 

 
Társadalmi szempontból elmaradott település városunk. A nyilvántartott álláskeresők 
száma magas. Az önkormányzat jelentős összeget fordít rendszeres szociális segélyre, 
aktív korúak ellátására és lakásfenntartási támogatásra. A 180 napon túli munkanélküliek 
száma, a járadékra jogosultak, a rendszeres szociális segélyben részesülők száma az 
aktív lakossághoz viszonyított arányát tekintve magasabb, mint az országos átlag. A 
településen a régmúlt időkre visszatekintve is sok szegény ember élt, melyen az 1940-es 
ONCSA Alap valamelyest enyhített. A Magyar Országgyűlés 1940-ben elfogadta az 
Országos Nép- és Családvédelmi Alap – ONCSA létrehozásáról szóló 23. törtvényt, 
amelynek célja egyebek között a leginkább támogatásra szoruló néprétegek gazdasági, 
erkölcsi és szellemi felemelése, életviszonyaik javítása, társadalmi kiegyenlítése volt. 
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Az alap különösen a sokgyermekes családok intézményes támogatását, a 
megélhetésükben veszélyeztetett, legfőképp mezőgazdasággal foglalkozó családok 
boldogulásának elősegítését tűzte ki célul. Tiszacsegén 17 ház épült a Vásártéren az 
állami hitellel és tervek szerint készült ONCSA program keretén belül, melyek még ma 
is állnak és lakhatóak, a jelenlegi Kossuth utca Egyek felé kivezető szakaszán. 

 

Gazdasági környezet 
 

Tiszacsege belterülete és külterületének nyugati része tájföldrajzilag a Közép-tiszai- 
ártérhez tartozó Borsodi-ártéren fekszik, a külterület keleti része már a Hortobágyhoz 
tartozik. Domborzatát tekintve a terület ártéri szintű tökéletes síkság, egyhangú felszínű, 
csekély szintkülönbségek jellemzik. A domborzat egyhangúságát csak néhány kunhalom 
(pl. Bonca-, Kecskés-, Sólyom-, Mélyföldes-, Kettős-halom) enyhíti. A felszín felépítésében 
finomszemű, fiatal, pleisztocén és holocén iszapos, agyagos löszrétegek uralkodnak, 
melyek a folyók iszapjának lerakódása során keletkeztek. A táji kettőség a talajtípusok 
elterjedésében is megnyilvánul. Nyugaton a Tisza öntésterületén kialakult fiatal, nyers 
öntéstalajok, réti öntéstalajok és réti talajok fordulnak elő, termékenységük közepes. Tőlük 
keletre, a löszös üledékeken – a felszín közeli szikes talajvíz hatására kialakuló-réti 
szolonyecek, sztyeppesedő réti szolonyecek és szolonyeces réti talajok jellemzőek. 
Gyenge termőképességűek, főként legelőként szolgálnak, utóbbi gyenge szántóként is 
hasznosítható. Külterületének nyugati részén a Tisza, keleti részén a Tiszából leágazó 
Nyugati-főcsatorna folyik, középső részén pedig az Árkus-ér. Mellettük még számos 
mesterséges csatorna található. A Tisza holtága a Holt-Tisza és a Morotva. A talajvíz 
mélysége 2-4 m közötti. A felsőpannon rétegből származó hévíz hőmérséklete 72 °C. A 
település és külterülete az Alföld flóravidékének Tiszántúli flórajárásába tartozik. Potenciális 
növénytársulásai a Tisza mentén, az alacsony ártéren mandulalevelű bokorfüzesek és 
puhafaligetek, a magas ártereken tölgy-kőris- szil ligeterdők. Keleten tatárjuharos-
lösztölgyesek és sziki tölgyesek voltak jellemzőek, sziki erdőspuszta - rétekkel és sziki 
gyepekkel. Az eredeti növénytársulásokból szerencsére sok helyen maradt hírmondó a 
város területén. Ezek mára védelem alá kerületek, fennmaradásuk így biztosítottnak látszik. 
A városhoz tartozik az Ároktő-Tiszacsegei hullámtér Természetvédelmi Terület kisebbik 
része ( a Kácsa-sziget szegélye), amely természetes ártéri növénytársulási mellett európai 
jelentőségű madár élőhely voltával is büszkélkedhet. A holtágakban fellelhető még az igen 
ritka halfajunk, a lápi póc is. Tiszacsege területére átnyúlik az Ohati-erdő északi része is, 
ez a sziki tölgyesek egyik utolsó hazai maradványa. Kettős lombkoronaszintű erdő, a felső 
lombkoronaszintben a kocsányos tölgy uralkodik, a széleken azonban csertölgy is előfordul; 
az alsóban pedig – a tatárjuhar és a mezei juhar mellett- a mezei szil és a vadkörte 
található meg. A közigazgatási terület keleti része a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik. 
Itt számos sziki növénytársulás található, a szikes mocsaraktól kezdve a szolonyec sziki 
rétekig és szikes pusztákig. Ide tartozik a Kis- és Nagy Kecskés-puszta és a Cserepes-
puszta. Előbbi mocsarainak fészkelő madarai a nyári lúd, a kormos- és a fattyúszerkő, 
ősszel darvak keresik fel. A Cserepes-pusztán a sziki növénytársulások mellett 
előfordulnak löszpuszta-rétek is, védett növényük a macskahere. A puszta értékes madara 
a túzok és a kerecsensólyom. 
 

A település a Balmazújvárosi Kistérségben fekszik, a kistérségre, ezáltal Tiszacsegére is a 
mezővárosi jelleg jellemző. 
 
A Balmazújvárosi Kistérség a régió középpontjában található, egyike Hajdú-Bihar megye 9 
kistérségének. A területe a Hortobágyot öleli át, amelynek dél-nyugati kapujában található a 
város. A települések közúti megközelíthetőségét a megépült autópályák és a 33 főút 
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biztosítja, az Észak-alföldi régió centrumait (Szolnokot, Debrecent, Nyíregyházát) összekötő 
fő térszerkezeti tengely azonban elkerüli a területet, ami jelentős hátrányokat 
eredményez. 
 
A kistérség fő statisztikai adatai Balmazújvárosi Kistérség Terület (km2) 731 km2 
 

Lakosság száma (fő) 28.904 
Kistérséghez tartozó települések száma (db) 4 
 
Tiszacsege gazdaságát évszázadokon keresztül a mezőgazdaság határozta meg. A 70,4 
hektár nagyságú terület az egykor jelentős állattartáshoz szükséges legelők miatt alakult 
ki. A későbbi időszakban jellemző legeltetéses állattartást idővel a szántóföldi művelés 
váltotta fel. Ma is a szántó tekinthető dominánsnak, de vannak rét-, legelő művelési ágú 
területek is. A talajadottságok nagyon jónak mondhatók, így a szántóföldi növénytermesztés 
a jövőben is versenyképes lehet. Sajnos a versenyképesség egyik velejárója a 
munkaerővel is takarékoskodó korszerű technológia, aminek következtében ez az ágazat 
a foglalkoztatásban egyre kisebb arányban tud részt venni. Annyi bizonyos, hogy a 
lakosság jelentős része még sokáig kötődik a mezőgazdasághoz, és sokan lesznek, akik 
kisebb mennyiségben (főleg kertekben) termelnek és állítanak elő házilag élelmiszereket. 
A speciális és biotermékek előállítása piacképesebb, mint a hagyományos termelési és 
termék előállítási módok. Az élelmiszer-feldolgozást illetően ígéretes, hogy néhány kis- 
és középvállalkozás már működik, de jó lenne, ha a jövőben növekedne a hűtőtároló 
kapacitás, és épülnének szárítók, illetve terménytárolók is. A XX. század elején a térségi 
kapcsolódást nyújtó út- és vasútfejlesztéseknek köszönhetően a mezőgazdaság mellett a 
kereskedelem, a kézműipar, az agrártermékek feldolgozása is meghatározóvá vált. 
Tiszacsege fejlődése számára a legnagyobb lehetőséget a természeti értékek közelsége 
és ebből a szempontból jó földrajzi fekvés (Hortobágy kapuja) jelenti, amelyhez megfelelő 
turisztikai koncepció, és marketingprogram szükséges. A megyeszékhelyek Tiszacsege 
számára is felvevőpiacot jelentenek, valamint a helyi turisztikai vonzerők és 
szolgáltatások fejlesztésének egyik célcsoportját képezhetik. A település az öt 
megyeszékhely lakossága számára potenciális szuburbanizációs célterület. A tudásalapú 
és innováció-vezérelt gazdaság (az úgynevezett Lisszaboni folyamat) kiteljesedése 
szempontjából a megyeszékhelyek - első helyen Debrecen - felsőoktatási bázisa, és a 
támogatási rendszer „versenyképességi pólus” koncepciója a település számára új 
fejlődési lehetőségeket, együttműködési formákat nyújt. Tiszacsegén külön kiemelendő a 
területe alatt található gyógy- és termálvíz készlet, melyre alapozottan a meglévő 
gazdasági bázis a turisztikai szolgáltatások irányába diverzifikálható. Az idegenforgalom, 
vendéglátás valószínűleg hosszabb távon sem lesz képes a helyi gazdaság meghatározó 
tényezőjévé válni, de a jövedelemtermelésben, foglalkoztatásban és a térség arculatának 
kialakulásában betöltött szerepe vitathatatlan. 
 
Gazdaság 
 
Vállalkozások adatai 
 

Mutatók/év Kft 
száma 

Szövetkezetek 
száma 

Egyéni 
vállalkozások 

száma 

Részvénytársaságok 
száma 

Betéti 
társaságok 

száma 

Őstermelők 
száma 

2008 35 1 77 3 27 53 
2009 37 1 77 3 27 49 
2010 38 1 81 4 29 51 
2012 38 1 79 4 28 51 
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A XX. század elejétől az ipar fontosabb szerepet kapott a település fejlődésében. A 
feldolgozóipar hatott legnagyobb mértékben a város fejlődésére. Az ipar fejlődése nyomán 
fejlődött az infrastruktúra, ami megteremtette a további fejlődés hátterét. Az ipar 
elősegítette az ellátó, szolgáltató szektor növekedését, melyekben egyre inkább a 
vállalkozások szerepe dominál. Tiszacsege gazdasága a KSH legfrissebb adatai alapján 

került elemzésre, felhasználva az Integrált Városfejlesztési Stratégiában feldolgozottakat. 
A különböző regisztrált vállalkozások számait tekintve a 2001-es országos felmérések óta 
jelentős mértékben, több mint kétszeresére nőtt a regisztrált egyéni vállalkozók száma, a 
mellékfoglalkozású egyéni vállalkozások száma. A nyugdíj mellett vállalkozók száma 5 év 
alatt közel háromszorosára növekedett. Ez utóbbi jelenség a gazdasági válság és az 
emiatt megnövekedett árak, a nyugdíjak reálértékének csökkenésére is visszavezethető. 
Az egyéni vállalkozási formák mellett a nagyobb gazdasági társulások megőrizték a 
számukat, szerepüket. A korlátolt felelősségű társaságok elterjedése jelent egyedül 
számottevő fejlődést, csökkenést a betéti társaságok és a mezőgazdasági szövetkezetek 
száma mutat. Tiszacsegén a kiskereskedelmi üzletek átlag 53-54%-ban egyéni 
vállalkozásként üzemelnek. A vendéglátás területén nagyobb szerep jut az egyéni 
vállalkozókra, ők átlagosan 65%-át jelentik a turisztikai szolgáltatásoknak. Ez a magas 
arány annak köszönhető, hogy a termálfürdő és kemping által fenntartott kiszolgáló 
egységen kívül nincs más nagyobb turisztikai célú vendéglátó szolgáltatási központ 
kiépítve. A szálláshelyek száma gyors, majdnem négyszeres növekedés (2006-2008) után 
2009-re a recesszió és a kereslet csökkenés hatására visszaesett, de 10 éves 
intervallumra nézve így is megduplázódott a férőhelyek száma. A város elhelyezkedése 
nem csak a természeti adottságok szempontjából kiváló, de az autópályák, az ország- és 
megyehatárok közelsége miatt a kereskedelem és a logisztikai tevékenységek 
szempontjából is rejt lehetőségeket, melyek eddig –többnyire – kiaknázatlanok. 
 
Vendéglátó helyek 
 

Mutatók/év Kereskedelmi 
üzletek száma 

Vendéglátóhelyek 
száma 

Összes 
kereskedelmi 

vendéglátóhelyek 
szálláshelyek száma 

2008 27 14 41 
2009 29 14 43 
2010 29 16 45 
2012 30 17 47 

 

A lakosság meglátása szerint a multinacionális kereskedések száma épp megfelelő ahhoz, 
hogy még a kiskereskedések és a piac is működni tudjon, és közben ne kelljen sokat 
utazni a helyben nem elérhető termékek beszerzéséhez. A széles szolgáltatói és 
kereskedelmi spektrumnak köszönhetően a mindennapi élethez szükséges javak 
beszerezhetők helyben. 2012-ben összesen 30 kiskereskedelmi egység működött a város 
területén. 
 
Mezőgazdaság 
 
Tiszacsege területének mintegy 75%-a a talajok termékenysége jóvoltából különböző célú 
mezőgazdasági hasznosításra alkalmas. A termőtalajok a város legfontosabb természeti 
kincsét jelentik. A közigazgatási területen gazdálkodók száma és minősége a 
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reprivatizálással és a kárpótlással jelentősen megváltozott.  
 
A korábbi gazdálkodók - mezőgazdasági termelőszövetkezetek - mellett megjelentek a 
magángazdálkodók is. Örvendetes, hogy az elmúlt 15 évben a városban szép számmal 
alakultak kis– és középvállalkozások, amelyek mára megerősödtek, így a foglalkoztatás 
területén is egyre nagyobb a szerepük. Sokan dolgoznak őstermelőként (51 db), amely 
abból adódik, hogy a mezőgazdaságnak nagy szerepe van a gazdaságban, valamint a 
munkahelyek felvevőképessége alacsony. Az emberek a mezőgazdasági tevékenység által 
önfoglalkoztatóvá válnak. A művelési ágak közül a szántók jelentik a terület legnagyobb 
részét. A második legnagyobb részt a rét-legelő besorolású területek adják. Tiszacsege 
földterületének 85%-át e kétféle terület teszi ki. Erdőket csak kisebb foltokban találunk és 
az utat övező fasorokat is rendre kivágták. Szőlő-gyümölcsös általánosságban nem 
jellemző, a településen belül, annak kertes övezetében és környékén alakult ki. 
Tiszacsege agrártelepülés, melynek egyik fontos eleme az állattartás. Egyéni 
gazdaságokban főleg a szárnyasok tartása az elterjedt, de sokan tartanak juh (7749db), 
szarvasmarha (1497 db), sertés (629 db) állományt is. A város szerkezetén is fellelhető az 
évszázadokra visszanyúló kétbeltelkes gazdálkodási forma. Ma már sokkal 
felaprózottabbak, kisebbek a telkek, de még előfordulnak a hagyományos hosszú 
telekkapcsolattal rendelkező egyéni gazdaságok. A telkeken való gazdálkodás – különösen 
a kertvárosi övezetben - sok esetben konfliktust jelent a környéken lakókkal. A városi 
polgárság nehezen tűri meg az állattartással, vagy egyéb gazdasági tevékenységgel járó 
levegő-, illetve egyéb környezetszennyezést. 
 
Egyéni gazdaságok állatállománya és konyhakerti területe 

Mutatók/év Szarvasmar 
ha állomány 

Sertésállom 
ány 

Lóállomány Juhállomány Kecskeáll 
omány 

Tyúkállom 
ány 

Kacsaállom 
ány 

Lúdállomány 

2010 1497 629 88 7.749 112 38.251 2.110 15.476 
 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 2011-es településszerkezetben (T-Star 
2011) 
 
Az 1994-ben megtartott földárverések során a föld nagy része, mintegy 80%-a került 
magántulajdonba. A nagyszámú magángazdálkodó mellett a nagyüzemi gazdálkodás is 
jelentőssé vált. 2010-ben 10 db mezőgazdasági szervezetet tartott számon a statisztikai 
hivatal. Az állattenyésztő és növénytermesztő gazdaságok igyekeznek a helyi piacra 
termelni, melynek a felvevőképessége alacsony. Sajnos a térségben a feldolgozó ipar 
még nem épült ki megfelelően (az egész régióra jellemző), így a termelt áruk nagy része 
máshol kerül feldolgozásra. Az állattartás hosszú távú fenntarthatóságához 
elengedhetetlen a nagykiterjedésű szántók, legelők megléte, ezt segíti a város jelentős 
kiterjedtsége. A legjellemzőbb gazdálkodás ma a szántóföldi művelés, amit közel 4300 
hektáron végeznek. A művelés alatt álló földterület több mint fele a szántóföld, 42%-a rét, 
legelő, ami nagynak mondható. A szántóföld átlagos aranykorona-értéke csak valamivel 
alacsonyabb az országos átlagnál, a legelők minősége azonban jó. 
 
Mezőgazdasági tevékenységű gazdasági szervezetek száma és területhasználati adatai 

Mutatók/év Gazdaságok 
száma 

Egyéni 
gazdaságok 

száma 

Szántó/ha Gyep/ha Gyümölcsös/ha Mezőgazdasági 
terület 

összesen/ha 

Erdő/ha 

2010 52 51 4.330 3.193 23 7.550 21 
 

Forrás: KSH Éves településstatisztikai adatok 2011-es településszerkezetben (T-Star 
2011) 
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A térségre jellemző az országos átlaghoz képest kiemelkedő lúd és juhtenyészés, amely a 
város földrajzi elhelyezkedésével, a Hortobágy közelségével magyarázható. A koncentrált 
gazdasági területeken (pl. ipari park) elhelyezkedő vállalkozások kis számban vannak 
jelen. A település jelentősebb vállalkozásai a mezőgazdaságban, vagy a turizmusban, 
illetve a hagyományos kereskedelmi és szolgáltató szektorban működnek. Hasonlóan a 
hasonló méretű és helyzetű kisvárosokhoz a település önkormányzata az egyik legnagyobb 
foglalkoztató. 
 

Gazdasági infrastruktúra 
 
Tiszacsege hatályos településrendezési tervvel rendelkezik. A város tulajdonában jelenleg 
3,9 hektár zöldmezős ipartelepítésre alkalmas, összközműves terület van, mely potenciális 
befektetőket képes fogadni. A rendezési terv további területeket is kijelöl iparfejlesztés 
céljából. A város világosan megfogalmazott célja, hogy csak olyan ipari-termelő 
tevékenységek letelepedését támogatja, melyek környezeti hatásaik révén nem kerülnek 
konfliktusba a turisztikai fejlesztésekkel, továbbá amelyek magas szakmai kultúrát 
igényelnek. Az önkormányzat további területeket jelölt ki iparfejlesztésre, és a korábbi, 
jelenleg nem üzemelő ipari létesítmények területe is rendelkezésre áll barna-mezős 
fejlesztésekre. A város versenyhátrányban van azokkal a településekkel szemben, ahol 
már megtörtént a helyi gazdaság lehetőségeit szélesítő, befektetőket vonzó ipari övezetek 
kialakítása. Kiemelt támogatást élveznek azon jellegű fejlesztések, amelyek segítségével 
az ipari termelést össze lehet kötni a mezőgazdasági termeléssel. 
 
Turizmus 
 
A fürdő turisztikai szempontból nagy kincs, hiszen a megye egyik legolcsóbb belépőjével 
látogatható. Azonban jelentős fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy megszűnjön a 
szezonális jellege; az infrastruktúrája és a kísérő szolgáltatások, programok és a 
kapcsolódó szálláshelyek pedig minden igényt kielégítsenek. A pályázati lehetőségek teljes 
kihasználása érdekében turisztikai egyesület létrehozását tervezi a város vezetése. A 
gyógyfürdő területe 56.594 m2 nagyságú. A strand csendes, árnyas, parkosított zöld 
területeivel kedvenc helye lehet a pihenésre, gyógyulásra váróknak. A fürdő termálvizét 
2002-ben gyógyvízzé minősítették. A szolgáltatásokat a fedett fürdő mellett, a kemping, 
valamint a büfé egészíti ki. Sportolásra lehetőséget biztosít több sportpálya. A városban 
található szálláshelyek jelentős fejlesztéseken és bővítéseken mentek keresztül az elmúlt 
években, de a megfelelő színvonal sok esetben még nem biztosított. 
 
A Termálstrand az alábbi területmegosztással rendelkezik:  
Alapterülete: 56.594 m2 
Beépített alapterület: 3700 m2   Pihenőterület: 52.894 m2 
 
Információs társadalom 
 
A modern kommunikációs technológiához való hozzáférés elengedhetetlen feltétele a 
gazdasági fejlődésnek. A telekommunikációs eszközök könnyű elérhetősége lehetőséget 
ad a térségi szereplők, az országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítésének. Az utóbbi 
években a mobil távközlési készülékek térhódítása következtében csökkent a vezetékes 
távbeszélő hálózatok jelentősége, emiatt a KSH által számszerűsített adatok sem tükrözik a 
teljes valóságot. A KSH adatbázisa nem tér ki a mobilszolgáltatók által a településen 
megkötött szerződésekre. A rohamos informatikai fejlődés következtében, a vezetékes 
telefonhálózatok már nem szolgálják ki teljes mértékben a vásárlók igényeit. 
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Az országoshoz hasonlóan Tiszacsege távközlési ellátottsága jól kiépített. Közcélú 
vezetékes távbeszélő szolgáltató a megyében a Magyar Telecom Rt., és a UPC 
Magyarország Kft. Az utóbbi években a mobil hálózatok teljes kiépítésével a lefedettségi 
problémák jelentős része megoldódott. A mobilszolgáltatás a T-Mobile, a Telenor és a 
Vodafone között oszlik meg. A mobil előfizetők száma biztosan meghaladja a vezetékes 
előfizetőkét. A fiatalabb generációk már a hordozható elektronika használói. A nyilvános 
közterületi telefonfülkék száma 2001 és 2011 között jelentősen csökkent. A 
mobilkommunikáció elterjedésével a helyhez kötött kábeles vagy műholdas internet mellett a 
mobiltelefon és egyéb szolgáltatók által üzemeltetett mobil internet hálózatok száma, 
előfizetése rohamosan növekszik. 
 
Telefon, Kábel TV, és Internet: 
 
2011-ben 2098 db lakást tartott nyilván a KSH, ebből 467 telefonnal együtt kötött internet 
előfizetés és 422 db kábeltévé szolgáltatás volt lakásokba bekötve. Az egyéni analóg 
távbeszélők, azaz a vezetékes telefonok száma 2005 és 2011 között jelentősen csökkent, 
776 tiszacsegei lakásban van csak vezetékes vonal. A TV és telefon nélküli csomagban 
előfizetett internet bekötések száma csekély, átlag 187 körüli. 
 
Demográfiai adatok 
 
A demográfiai adatok vizsgálata a TeIR, valamint Tiszacsege Önkormányzatának adatai 
alapján történt. A lakónépesség 2007-től vizsgált száma folyamatos csökkenést mutat, a 
2007-es 5337 főhöz képest 2011-ben mindössze 4846 fő a lakosságszám, közel 500 fős a 
létszámcsökkenés. A csökkenésnek nagyrészt oka az elvándorlások magas száma, 
valamint a természetes szaporodás évenkénti csökkenése az elhalálozás arányával 
szemben. A település elöregedő tendenciát mutat. Tiszacsege állandó népességének nem 
szerinti megoszlása az országos átlaggal megegyező, minden évben magasabb a nők 
aránya. 
Lakónépesség száma az év végén 

 lakónépesség 

2007 (fő) 5337 fő 

2008 (fő) 5013 fő 
Lakónépesség számának változása 
(%) 93,92 % 

2009 (fő) 4941 fő 
Lakónépesség számának változása 
(%) 98,56 % 

2010 (fő) 4877 fő 
Lakónépesség számának változása 
(%) 98,7 % 
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2011 (fő) 4846 fő 

Lakónépesség számának változása 
(%) 99,36 % 

2012 (fő) 4805 fő 
Lakónépesség számának változása 
(%) 99,15 % 

2013 (fő) 4741 fő 

Lakónépesség számának változása 
(%) 98,7 % 

2014 (fő)1 4522 fő 

Lakónépesség számának változása 
(%) 95,4 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

Állandó népesség 2012 
 

állandó népesség száma 4805fő 

nő 2409fő 
50,13% 

férfi 2396fő 
49,86% 

0-2 évesek 124fő 
2,58% 

0-14 éves nők 349fő 
7,26% 

0-14 éves férfiak 405fő 
8,42% 

15-17 éves nők 78fő 
1,62% 

15-17 éves férfiak 104fő 
2,16% 

18-59 éves nők 1157fő 
23,85% 

18-59 éves férfiak 1451fő 
30,19% 

60-64 éves nők 140fő 
2,91% 

60-64 éves férfiak 123fő 
2,55% 

                                                           
1 A 2014-es friss adat szerint a lakónépesség száma 324 fővel csökkent. 
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65 év feletti nők 493fő 
10,26% 

65 év feletti férfiak 313fő 
6,51% 

 
Állandó népesség 201423 
 

állandó népesség száma 4522fő 

nő 2242fő 
49,6% 

férfi 2280fő 
50,4% 

0-2 évesek 135fő 
3% 

0-14 éves nők 328fő 
7,3% 

0-14 éves férfiak 385fő 
8,5% 

15-17 éves nők 58fő 
1,3% 

15-17 éves férfiak 77fő 
1,7% 

18-59 éves nők 1224fő 
27,1% 

18-59 éves férfiak 1374fő 
30,4% 

60-64 éves nők 152fő 
3,4% 

60-64 éves férfiak 146fő 
3,2% 

65 év feletti nők 505 
11,2% 

65 év feletti férfiak 298 
6,6% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

                                                           
2 A demográfiai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy míg 2011-ben a női lakosok száma volt magasabb, a 2014-es adat 
szerint a férfi lakosok száma 38 fővel meghaladja a nőit.  A településen az aktív korú lakosok száma a legmagasabb. A 
60 év felettiek számarányát vizsgálva viszont az tapasztalható, hogy lényegesen magasabb az időskorú nők száma. 
2014-ben 657 fő a női lakosok és 444 fő a férfi lakosok száma. Ez 213 fős létszámkülönbséget jelent a nők javára. 
Sok tehát az egyedülálló, főként özvegy nő. A 0-17 évesek számát tekintve magasabb a férfiak aránya, 76 fővel. A 60 
év feletti lakosok száma több, mint a 0-14 éves lakosság száma 90 fővel. 
 
3 A népesség életkor szerinti összetételének változását vizsgálva a 2014-es évben a 14 év alatti korosztály 2 év alatt 
41 fővel csökkent, míg a 60 év feletti korosztály 2 év alatt 8 fővel növekedett. 
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Belföldi vándorlások 
 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 100 94 6 
2009 71 118 -47 
2010 43 84 -41 
2011 56 79 -23 
2012 56 na na 
2013 69 86 -17 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
Természetes szaporodás 4 

 
 
 
 
 

  
Élve születések száma 

 
halálozások száma 

természetes szaporodás 
(fő) 

2008 47 60 -13 
2009 39 70 -31 
2010 34 60 -26 
2011 49 67 -18 
2012 42 72 -30 
2013 39 55 -16 
2014 53 75 -22 

Forrás: TeIR 
 

A város népességszáma 1870-től 1960-ig (a háborús éveket leszámítva) fokozatosan 
növekedett, az 1960-as években a munkalehetőségek hiánya miatt csökkent, majd az új 
ipari üzemek és infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően 1970 és 1991 között ismét 
emelkedett. Az utóbbi évtizedekben jelentősen fogyatkozó a népességszám, melynek oka 
az országosan is jellemző negatív demográfiai folyamatokban keresendő: a 
házasságkötések és születések számának csökkenése, miközben a halálozások száma 
magasabb, mint a születések száma. 
 
A vándorlási egyenleg szinte évről évre változó képet mutat, általában negatív vándorlási 
különbözet jellemezte Tiszacsege demográfiai viszonyait. 2011-ben 4846 fő a város 
népessége, amely 71 fő/km2-es népsűrűséget jelentett. A születések számának 
csökkenésével, 10 év alatt jelentősen csökkent a gyermekkorúak, fiatalok aránya, és az 
országos tendenciákhoz hasonlóan megindult a népesség öregedése. A nemek szerinti 
megoszlásban az aktív korral bezárólag minden korosztályban magasabb a férfiak száma, a 
nyugdíjas kort azonban már jóval több nő éri el. Növekszik tehát az egyedülálló idősek 
száma is. E társadalmi, demográfiai tényezők hatásának következtében egyre inkább 
növekszik az állami gondoskodás szerepe.  
 
Munkahellyel a munkaképes korú lakosság 40%-a rendelkezik csupán. A fiatalok 
megtartása a település jövőjének és fejlődésének fontos eleme. A település legfontosabb 
feladata a népességmegtartó képesség erősítése, az elvándorlás megakadályozása, mely 
alapot teremthet a jövőbeni fejlesztéseknek.  

                                                           
4 2001-ben 49, míg 2010-ben csak 34 gyermek született, 2014-ben viszont már 53, tehát kis mértékű pozitív javulás 
tapasztalható a születések számában.  A terhesség megszakítások száma tovább növeli a negatív irányt. 
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A város népességmegtartó erejét meghatározó módon a munkahelyteremtés, a 
foglalkoztatás bővítése tudja növelni. A település lakhatósága, a lakosok 
identitásérzetének nélkülözhetetlen eleme a közbiztonság és a társadalmi stabilitás. 
 
Tiszacsege is küzd az országos tendenciának számító elöregedéssel, a negatív gazdasági 
és társadalmi folyamatok következtében a fiatalok, sőt teljes családok elvándorlásával. A 
fiatalok röghöz kötése szerencsére nem célja a város vezetésének, hazatérésük viszont 
annál inkább. A népesség csökkenésének közvetlen okai között Tiszacsegén egyrészt a 
születések csökkenése, másrészt a természetes népességfogyás, a halandóság 
növekedése figyelhető meg. A halálokokat vizsgálva első helyen a szív–és keringési 
rendszer megbetegedései állnak (50%), majd 33%-kal követik a daganatos 
megbetegedések. További 5-5%-ért felelősek a légzőszervi megbetegedések és a 
cukorbetegség. 
 
A további elemzések a HEP későbbi fejezeteiben olvashatók. 
 
Értékeink, küldetésünk 
 
A helyi esélyegyenlőségi program kiemelt figyelmet fordít: 
 

• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, 
megszüntetésére; 

• az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció 
megváltoztatására; 

• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosítására; 

• munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 
• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási 

esélyeik javítására; 
 

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek 
 

• az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása; a 
kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladata: a 
program megvalósításának koordinálása, 

• a program végrehajtásának nyomon követése, 
• az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása; az 

esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása; 
• az esélyegyenlőségi terv megvalósításában érintett intézmények vezetőinek 

tájékoztatása; 
• esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, értékelése, 

folyamatos korrekciója; 
• fejlesztési célok időrendi prioritásának kialakítása, a mérhetőséget lehetővé tevő 

indikátorok meghatározása; 
• az eredmények nyilvánosságra hozásakor a személyes adatok védelmének 

maximális érvényesítése; 
• a település döntéshozóinak kétévente történő tájékoztatása a megvalósításról. 
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Célok 
 
A Helyi Es é l ye g ye nlő s é gi P rogra m á tfogó c é lja  
 

Tiszacsege település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 
 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét 
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét 
• a diszkriminációmentességet  
• a szegregációmentességet 
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszacsege Város Képviselő-testülete és szervei 
döntésein keresztül fejezi ki elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, hiszen a 
jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a város nem 
önkormányzati fenntartású intézményeivel, társszervekkel, civil szerveződéseivel, 
egyházaival, önszerveződéseivel, társulásaival, egyesületeivel és alapítványaival közösen 
(gyakorta azok anyagi támogatása mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség 
eszméjét a társadalmi élet minden területén. 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. Törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól 
és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet rendelkezéseivel, Tiszacsege Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 
állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi 
Program megalapozását szolgálja. 
 
A HEP helyzetelemző ré s zé ne k c é lja  
 

Elsődleges cél számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát 
és arányát, valamint helyzetét a településen. 
 
E mellett cél a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
 
További cél meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és 
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
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A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 
ütemezését az HEP IT tartalmazza. 
 
A HEP IT c é lja  
 

Cél a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók 
helyzetének javítása szempontjából. 
 
További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely 
a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, 
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot 
és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az Egyenlő Bánásmódról és az 
Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény (továbbiakban Ebktv.) 
előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatozó részletszabályokat a 
törvény végrehajtási rendeletei, 
 
• A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének részletes szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27) Korm. rendelet „2. a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és 

• A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI. 
5.) EMMI rendelet 

 
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a 

 
• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 
• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 
• A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) 
• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény (továbbiakban: 

nemzetiségi törvény) 
• Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény (továbbiakban Eütv.) 
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 

(továbbiakban Gyvt.) 
• A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény (továbbiakban Nkntv.) 

előírásaira. 
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A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 
célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 
 

 mélyszegénységben élők, 
 romák, 
 gyermekek, 
 nők, 
 idősek és 
 fogyatékkal élők. 

 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan horizontális 
elvárást, amelyet minden pályázat tervezése során figyelembe kell venni: az egyik az 
esélyegyenlőség a másik pedig a fenntartható fejlődés. Az Európai Bizottság javaslatára 
és a sajátos magyar adottságok és problémák figyelembe vételével 5 olyan terület került 
kijelölésre, melyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőségi célcsoportok hazai helyzetének 
javulásához. A települési esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program kidolgozásakor 
ezen 5 célcsoport esélyegyenlőségi helyzetét vizsgáljuk, a települési ellátórendszerhez 
történő hozzáférés tükrében. 
 
Az 5 fő esélyegyenlőségi terület és célcsoport 
 
1. Családbarát körülmények megteremtése, erősítése települési szinten 
 
A fogalom legszűkebb értelmezése szerint a családbarát intézkedések elsősorban a 
kisgyermeket nevelő szülőket hivatottak segíteni abban, hogy mind munkájukat, mind 
családi-háztartási kötelezettségeiket el tudják látni. A gyermekek társadalmi helyzetének 
javítása, a gyermekszegénység elleni küzdelem és a családjukból kiemelt gyermekek 
integrációja kulcsfontosságú a szegénység és a kirekesztődés újratermelődési 
folyamatainak megállításában. Az oktatásban is szükséges a szegregációs iskolai 
gyakorlatok elleni küzdelem és a hátrányos helyzetű tanulók oktatási esélyeinek növelése. A 
gyermeket nevelő családok jövedelemteremtő képességének támogatása és anyagi 
biztonságának megőrzése miatt különös hangsúlyt kell helyezni a gyermekjóléti és a 
családokat segítő-támogató szolgáltatásokra. Ahhoz, hogy a szülők munkaerőpiacra történő 
visszatérését elősegítsük, fokozott hangsúlyt kell helyezni a gyermekek napközbeni 
ellátására. Szintén fontos terület még a gyermekbántalmazás elleni küzdelem és a 
gyermekek jogainak figyelembevétele. 
 
2. Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése 
 
A nők teszik ki a népesség felét, és sajátos problémáik alapvető társadalmi kérdéseket 
érintenek. 2003-ban Magyarországon a 15-64 éves nők 51%-a, a férfiak 63%-a volt 
foglalkoztatott. A nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy 
minél lejjebb megyünk a foglalkozások rangsorában, annál több nőt találunk az 
alacsonyabb keresetet jelentő és alacsonyabb presztízsű állások betöltői között, a 
vertikális szegregáció erősödésére utal a női vezetők rendkívül alacsony aránya. A nők és a 
férfiak munkaerő-piaci esélyegyenlőségének alapvető feltételei közé tartoznak a családi és 
munkahelyi kötelezettségek összehangolását lehetővé tevő családtámogatási ellátások, 
az elérhető és megfelelő minőségű gyermekgondozási, illetve a gondozásra szoruló 
családtag ellátását segítő szolgáltatások, valamint a családi kötelezettségeket 
rugalmasan figyelembe vevő munkaszervezetek és foglalkoztatási formák elterjesztése. 
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3. A fogyatékkal élők életminőségének javítása, az akadálymentesítés előrehaladása 
 
A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnagyobb csoport, a 
társadalom életének szinterein való megjelenésük alapfeltétele az akadálymentesítés. 
Rajtuk kívül haszonélvezői az akadálymentes környezetnek a kisgyermekes, babakocsival 
közlekedő szülők, a beteg és idős emberek is. Az esélyegyenlőség szempontjainak 
vizsgálatánál két tényező kerül értékelésre: - az építési beruházások esetében a fizikai 
akadálymentesítés, a többi fejlesztés esetében a fogyatékkal élők számára biztosított info- 
kommunikációs hozzáférés az eszközök, szolgáltatások használatához (vakbarát 
számítógépes és egyéb eszközök, könnyen érthető kommunikáció, stb.). Magyarországon 
az 1990-es évtizedben jelentősen visszaesett a foglalkoztatottság, és ez a fogyatékos 
emberek munkaerő-piaci helyzetére is hatással volt. A foglalkoztatottak aránya 
Magyarországon a fogyatékkal élők körében 2001. évi népszámlálás adatai szerint 9 
százalékra csökkent. 
 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi, így különösen látásszervi, hallásszervi, mozgásszervi, 
értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel során (lásd A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-át). A fogyatékkal élők 
munkaerőpiacon való megjelenésének előmozdítása érdekében szükséges a fogyatékkal 
élők számára az akadálymentes környezet kialakítása, továbbá a 8 közlekedési nehézségek 
miatt a távmunka lehetőségének biztosítása. A szociális ellátások területén a 
fogyatékossággal élő személyek esetében a saját lakókörnyezetben történő 
segítségnyújtás kap prioritást. 
 
4. Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása 
 
Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiséghez való 
tartozás kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért 
nemzetiséghez való tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
amennyiben törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály egyes nemzetiségi jogok 
gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti - lásd „A nemzetiségiek jogairól” szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdését. 
 
5. Más sajátos élethelyzetű csoportok társadalmi esélyeinek javítása 
 
A fő esélyegyenlőségi célcsoportok mellett a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
esélyegyenlőségének elősegítése tartozik a program fő céljai közé. Az egyik ilyen fő 
veszélyeztetett csoport a gyermekek. A gyermekek szegénységének kockázatát növelő 
tényező közé tartozik a szülő kereső foglalkozásának hiánya, a nagycsaládban való 
nevelkedés, illetve a nem megfelelő, egészségtelen lakóhely. A gyermekszegénység 
kezelésének egyik kulcskérdése a szülők foglalkoztatási esélyeinek növelése, de 
természetesen további eszközt jelentenek a pénzbeli és természetbeni támogatások, a 
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások. A másik kiemelt társadalmi csoport az 
idős emberek csoportja. A magyar társadalom elöregedő társadalom. Az elöregedés 
kihívásaira adott válaszok az „aktív öregedés” ezért nálunk is egyre inkább a figyelem 
középpontjába kerül. Az aktív és méltó időskor érdekében szükséges az idős emberek 
aktív és széleskörű részvételének elősegítése, ennek érdekében idősbarát fizikai és 
társadalmi környezet megteremtése, és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítése. 
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A 2003. évi CXXV. törvény az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség 
Előmozdításáról kimondja, hogy: 
 
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú 
személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet 
biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy 
az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az 
Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az 
európai közösségi jog vívmányaira a következő törvényt alkotja: 
 
Általános rendelkezések 
 
1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó 
természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint 
azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű 
figyelembevételével kell eljárni. 
2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban 
meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. 
A törvény kitér természetesen az egyes részterületekre is, mégpedig a következőképpen: Az 
egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése egyes területeken 
 
Foglalkoztatás 
 
21. § Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a 
munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést 
alkalmaz, különösen a következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok 
alkalmazásakor: 

a) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára 
való felvételben, az alkalmazási feltételekben; 

b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben; 

c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
létesítésében és megszüntetésében; 

d) a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan; 
e) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában; 
f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

alapján járó juttatások, így különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény 142/A. § (3) bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában 
és biztosításában; 

g) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben; 
h) az előmeneteli rendszerben; 
i) a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során. 

 
Szociális biztonság és egészségügy 
 
24. § Az egyenlő bánásmód követelményét a szociális biztonsággal összefüggésben 
érvényesíteni kell különösen 

a) a társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, valamint 
b) a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása során. 
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25. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményét az egészségügyi ellátással 
összefüggésben érvényesíteni kell különösen az egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen 
belül 
 

a) a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, 
b) a gyógyító-megelőző ellátás, 
c) a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, 
d) az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. 

 
(2) Törvény, illetőleg törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvény 
rendelkezéseivel összhangban az egészségi állapot vagy fogyatékosság, illetve a 8. §-ban 
meghatározott tulajdonság alapján a társadalom egyes csoportjai részére a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül többletjuttatásokat állapíthat meg. 
 
Lakhatás 
 
26. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a 8. § - 
ban meghatározott tulajdonságok szerint egyes személyeket 
 

a) közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel sújtani a lakhatást segítő 
állami vagy önkormányzati támogatások, kedvezmények vagy kamattámogatás 
nyújtásával kapcsolatosan, 

b) hátrányos helyzetbe hozni az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és 
építési telkek értékesítése vagy bérbeadása feltételeinek meghatározása során. 

 
(2) A használatbavételi és egyéb építési hatósági engedély kiadásának megtagadása, 
illetve feltételhez kötése sem közvetlenül, sem közvetve nem alapulhat a 8. §-ban 
meghatározott tulajdonságokon. 
 
(3) A lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban 
meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve 
településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján 
elkülönüljenek. Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program a törvény szellemében 
Tiszacsege társadalmi esélyegyenlőségének előmozdítását kívánja elősegíteni. 
 
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében és az egyenlő hozzáférés biztosításának 
elve alapján külön figyelmet kell fordítani az első fejezetben kiemelt 5 fő esélyegyenlőségi 
csoportra, a HEP elkészítésének alapjául szolgáló 5 célcsoport esélyegyenlőségének 
vizsgálata szemszögéből. Továbbá jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés és terv célul 
tűzi ki a 2003. évi CXXV. Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló törvény alapján, az egyes részterületeken, mint foglalkoztatás, szociális biztonság és 
egészségügy, lakhatás, oktatás és képzés a társadalmi esélyegyenlőség meglétének 
vizsgálatát, illetve amely területeken szükséges, ott a társadalmi esélyegyenlőség 
javítását. 
 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
A tiszacsegei Önkormányzat valamennyi programját és stratégiáját az esélyegyenlőség 
érvényesülésének szellemében alkotja. 2013. márciusában elfogadták az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiát (IVS) melynek egyik legfontosabb szegmense az 
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esélyegyenlőség megvalósítása, elsősorban az antiszegregációs célkitűzéseken keresztül, 
a mélyszegénységben élők és romák, valamint a gyermekek helyzetének pozitív irányú 
javulása érdekében. A stratégia állást foglal a pályakezdő munkanélküliek, valamint az 
idős, 55 év felettiek foglalkoztatási esélyének növelése témakörben, és fejlesztési célokat 
határoz meg a munkaerő-piaci reintegráció területén. Az esélyegyenlőség 
megvalósulásáért tett intézkedések a helyi programokban a - 2.1 Kapcsolódás helyi 
stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal - 
alpontban olvashatóak. 
 
2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 
Az EU 2020 stratégia 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben 
megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi 
gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság 
leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és 
az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. 
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU 
egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási 
arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható 
intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, 
akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység 
és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 
 

Nemzeti Reform Program 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a 
nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 
stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti 
reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, 
továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést 
hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, 
milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.1 A 
Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának 
szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben 
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 
megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 
közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia 
célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú 
elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését 
kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából 
releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a 
vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 
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„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az 
indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek 
fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a 
gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a 
nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a 
társadalom közös távlati érdeke. 
 

Roma Integráció Évtizede Program 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program 
Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául 
tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló 
intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, 
lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a 
kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó 
konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez 
szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy 
prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken 
keresztül kívánja megvalósítani. 
 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot 
(88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos 
állami felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az 
ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a 
horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A 
Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi 
cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik. 
 
Fontos megemlíteni azokat a koncepciókat, programokat és terveket, melyek jóllehet egy- 
egy szektor konkrét célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és 
elválaszthatatlanul kapcsolódnak az esélyegyenlőség kérdésköréhez. A teljesség igénye 
nélkül: 
 

 Tiszacsege Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) 
 Tiszacsege Város Gazdasági programja 
 Tiszacsege Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 
 Tiszacsege Város Közfoglalkoztatási Terve 
 Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
 Tiszacsege Város Óvodai Nevelési Esélyegyenlőségi Programja 

 

Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek 
koncepciók, tervek elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. 
 

 Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
24. § értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó 
költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati 
képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15- 
éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában hagy 
jóvá. 
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A koncepcióban a következő évre vonatkozóan átfogóan tervezésre kerülnek az 
egyéb tervek mellett a szociális juttatások. Valamennyi az esélyegyenlőség 
szempontjából számításba vehető költségtervezés itt összpontosul. 

 

 Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek 
elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
A fejlesztési terv azt a célkitűzést szolgálja, hogy egy előre kidolgozott terv alapján 
legyenek konkrét célmeghatározások, ennek mentén keres az Önkormányzat 
pályázati lehetőségeket, egyéb forrást a megvalósításhoz. Gyakran egy gazdasági 
program tartalmazza az esélyegyenlőség szempontjából érintett területek 
hiánykompenzációját, például az akadálymentesítés, az egészségügy, a szociális 
ellátás, az idősgondozás területén, de természetesen más számtalan területet 
érinthet. 

 

 Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú 
települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult 
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. 
A koncepció hasonlóan a helyi esélyegyenlőségi tervhez kiragadja azon 
területeket, melyek fejlesztése a jövőre nézve indokolt, és a megvalósítás 
érdekében fejlesztési koncepciót, intézkedési tervet dolgoz ki, a szükséges 
indikátorok meghatározásával. 

 

 Köznevelés-fejlesztési terv – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben 
minden községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége 

 volt, hogy gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai 
nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon 
anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére 
aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam 
gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – 
megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási 
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az 
oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal 
előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi 
önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el 
megyei szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési- 
fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze 
a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti 
közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s 
feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget 
érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos 
nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §) 
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  Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros 
egységes településpolitikájának biztosítása érdekében – a Kormány, valamint a 
kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével – a megalakulását követő 
egy éven belül minősített többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra 
szóló településfejlesztési stratégiájáról. 

 A stratégia a gazdasági programhoz hasonló területeket célozza meg. 
 
  Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a 
települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a 
külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési 
feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek 
elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 

 
  Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a 

településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének 
lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek 
felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, 
az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi 
település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet 
állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti 
tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és 
szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell 
gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az 
időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. 

 
  Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a 

fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is 
megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati 
településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal 
elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A 
fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 
környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van 
döntő szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban 
foglaltak megvalósítása érdekében a városok és több település közös fejlesztési 
tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált 
településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési 
tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, 
összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra 
szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok 
finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is 
összefüggéseiben kezeli. 

   
Tiszacsege Város Önkormányzata az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége 
során mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az 
érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játszanak, elősegítve ezzel a város 
lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. 
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Az esélyegyenlőség eszméjének egyre mélyebb és szélesebb körű társadalmi 
tudatosulása következtében Tiszacsege Város Önkormányzata a következőkben felvázolt 
települési esélyegyenlőségi programot alkotja meg. 
 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak 
bemutatása 
 
Tiszacsege Város a Balmazújvárosi Kistérség tagja, valamint a Balmazújvárosi Járás 
tagtelepülése. A Balmazújvárosi Statisztikai Kistérséget négy település alkotja. Mind a 
négy település középfokú funkciókat lát el, emiatt a kistérség esetében a kistérségi 
együttműködés alapjait képező településhierarchia (város-városkörnyék) viszonyrendszer, 
funkciómegosztás nem érvényesül. A települések önálló „centrumként” működnek 
funkcionális megoszlásban. A külön-külön jelenlévő közszolgáltatások egy helyre 
integrálása a települések gyengítésével járna, ami nem lehet célja a kistérségi szintű 
együttműködésnek. A megyeszékhelyek jelentős piaci és foglalkoztatási potenciált 
jelentenek a kistérség számára. Elsősorban turisztikai szempontból adottság a Tisza és a 
Hortobágy közötti elhelyezkedés. A megvalósult autópálya fejlesztések (M3-as és M35-ös) 
jelentősen oldották a kistérség belső periféria jellegét, az ország centrumtérségeivel és a 
keleti szomszédos államokkal (Románia, Ukrajna) lényegesen kedvezőbb közúti 
összeköttetést biztosítanak Tiszacsege számára. A térség adottságai között említésre 
méltó a kereskedelmi ellátottság meghatározó szerepe is. A települések közötti 
kapcsolatteremtést az esetek többségében a kereskedelem hívja életre, a vonzás irányát 
pedig a vásárlók szubjektív döntései szabják meg. Az életkörülmények színvonalát a 
kereskedelmi alapellátottság és a központok bolthálózatának fejlettsége alapvetően 
befolyásolja. 
 
Mind a kistérség, mind a járás célja az, hogy a fennhatósága alá tartozó településeken 
egységesen jelenjenek meg az esélyegyenlőség jogszabályban foglalt elvárásai, ennek 
érdekében a pályázatok gyakran az összes érintett településen megvalósításra kerülnek, 
az összes érintett település bevonásával. 2009. szeptemberétől egy éves program keretén 
belül került megvalósításra a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgálta Központ által „A 
Balmazújvárosi Kistérség településein élő aktív életkorúak foglalkoztatási esélyeinek 
javítása” című nyertes pályázat, mely az „1 lépés- alacsony foglalkoztatási eséllyel 
rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő” program című pályázati kiírásra 
lett benyújtva. A pályázat keretén belül 3 csoport oktatását végezték. Egy csoport 
felzárkóztató oktatásban részesült, (a 8. osztályos végzettség megszerzése érdekében 
kaptak oktatást) két csoport pedig szakmai képzésben részesült, aranykalászos gazda, 
valamint nehézgépkezelői végzettséget szereztek. Néhányan a jogosítványt is 
megszerezték. Tiszacsegéről körülbelül 20 embert érintett a képzés, 50-50 %-ban nőket 
és férfiakat. Közben mentálhigiénés tréningekkel segítették a csoportokat, annak 
érdekében, hogy a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket segítsék. Ezen program 
példaértékű a jövőt tekintve is, hiszen a legfontosabb célkitűzése településünknek 
továbbra is a munkaerő-piacon történő elhelyezkedés fellendítése, a munkanélküliek 
foglalkoztatási esélyeinek javítása, akikért egyként fog össze a kistérség. 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség 
szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása5 
 
Sajnos az adatgyűjtés során sok hiányosság volt tapasztalható és az adatok 
rendszerezését tekintve is eltértek a programban felhasználni szükséges adatoktól. 
Nincsenek megfelelő adatok a munkanélküliség, a foglalkoztatás területén, valamennyi 
célcsoportra vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok más szempontrendszer alapján 
szűrik az információkat, ezért nehézkes a lakosság esélyegyenlőségének hiteles elemzése. 
Az adatgyűjtés során tapasztalható, hogy bizonyos célcsoportok tekintetében csak egyes 
kérdésköröket érintve szerezhetők be adatok, pedig egy szélesebb körű információszerzés 
már nem jelentene problémát. 
 
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak 
tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor 
valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, 
hogy ebből önerőből kilépjenek. 
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és 
gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben 
mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység 
kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, 
a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az 
oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, 
családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető 
létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi 
állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a 
családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a 
szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi 
lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 
kirekesztettségüket okozza. 
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő 
körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való 
tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma. 
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt 
él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják 
a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy 
többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, 
mint az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi 
kirekesztettségből fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos 
azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt 
képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem 
igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. 

                                                           
5 A program felülvizsgálatához a 2011-es népszámlálás adatai és a TEIR adatbázisának adatai jelentették az alapot.  
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Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal 
inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen 
érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012) 
Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi 
csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és 
elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra 
senki sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott 
jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
 

A következő jogszabályi rendelkezések a foglalkoztatási és szociális, valamint 
egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását 
szolgálhatják. 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
(továbbiakban: Szt.) A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott 
és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a 
jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának 
elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult 
közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve 
intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy 
adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat. 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Cst.) A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások 
rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási 
szabályokat. 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás 
szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási 
feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a 
nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és 
fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának 
elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi 
nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek 
védelme érdekében. 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
Megyéink főbb statisztikai adatait vizsgálva érzékletesen kirajzolódnak mind régiós 
tendenciák, mind pedig a megyei sajátosságok. Az alkalmazásban állók számának 
arányában a régió alul marad az országos átlagtól: mindhárom megye számai 
alacsonyabbak az országos átlagénál (a munkanélküliségi ráta Szabolcs-Szatmár-
Beregmegyében kiugróan magas az országos és régió többi megyéjének átlagához 
képest.). A havi bruttó átlagkereset esetében szintén mindhárom megye alulmarad az 
országos átlaghoz képest (219 240 Ft, míg Észak-Alföld mutatója 176 401 Ft). A 
legkisebb bruttó átlagkereset Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, összege 165. 476 
Ft, a legmagasabb Hajdú-Bihar megyében. 
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2012 .I. negyedév Hajdú- 
Bihar 

megye 

Szabolcs- 
Szatmár- 

Bereg 
megye 

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok 
megye 

Észak- 
alföldi 
régió 

Országos 

Népesség száma 
(ezer fő) 2012. I. 

negyedév 

538 552 383 1 473 9 962 

Foglalkoztatás 
aránya (%) 

44,9 43,0 47,2 44,8 49,2 

Munkanélküliségi 
ráta (%) 

15,0 19,6 11,3 15,7 11,7 

Alkalmazásban 
állók száma (ezer 

fő) 

108,3 98,1 77,6 284,1 2624,1 

Havi bruttó 
átlagkereset (Ft) 

187 327 165 476 174 602 176 401 219 240 

 Álláskeresési segélyben részesülők száma  
 
 
 

 
 Nyilvántartot

t 
álláskeresők 

 

 
segélyben részesülők fő 

 
segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 564 36 6,38 
2008. 2. negyedév 505 20 3,96 
2008. 3. negyedév 487 21 4,31 
2008. 4. negyedév 520 55 10,57 

2008. átlag 518,6 33 5,00 
2009. 1. negyedév 623 40 6,42 
2009. 2. negyedév 650 36 5,53 
2009. 3. negyedév 583 19 3,25 
2009. 4. negyedév 583 38 6,51 

2009. átlag 609,75 33,25 5,4 
2010. 1. negyedév 614 37 6,02 
2010. 2. negyedév 500 37 7,4 
2010. 3. negyedév 509 44 8,64 
2010. 4. negyedév 612 59 9,64 

2010. átlag 558,75 44,25 9,09 
2011. 1. negyedév 731 72 9,84 
2011. 2. negyedév 615 37 6,01 
2011. 3. negyedév 577 24 4,15 
2011. 4. negyedév 617 1 0,16 

2011. átlag 635 33,5 5,19 
2012. 1. negyedév 746 2 0,26 
2012. 2. negyedév 522 1 0,19 
2012. 3. negyedév 529 1 0,18 
2012. 4. negyedév 506 1 0,19 

2012. átlag 575,75 1,25 0,17 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 nyilvántartott álláskeresők 

száma 
álláskeresési járadékra 

jogosultak 
 fő fő % 

2008 2076 266 12,81 
2009 2439 381 15,62 
2010 2235 301 13,46 
2011 2540 351 13,81 
2012 2303 127 5,51 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 6 
 

  
Rendszeres szociális 

segélyben részesülők 

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 

(álláskeresési 
támogatás) 

 fő fő 
2008 1039 na 
2009 1095 195 
2010 997 233 
2011 1185 117 
2012 1507 na 
2013 85 345 
2014 62 415 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés 
 

A település lakosságának jövedelmi és vagyoni helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy 
az országos átlag fölötti a munkanélküliek száma. A nyilvántartott álláskeresők száma a 
2008-as évtől került vizsgálatra, ahol megfigyelhető, hogy a 2008-as évről 2009-es évre 
jelentősen emelkedett mind a nyilvántartott álláskeresők száma, mind az álláskeresési 
járadékra jogosultak száma. A 2012-es évet vizsgálva látható, hogy csökkent a 2011-es 
évhez viszonyítva az arány, ennek a nagymértékű közfoglalkoztatás bevezetése állhat a 
hátterében. A 180 napon túli munkanélküliek száma, a járadékra jogosultak, a rendszeres 
szociális segélyben részesülők száma az aktív lakossághoz viszonyított arányát tekintve 
magasabb, mint az országos átlag. A háztartásokban élők döntő többsége a segélyekből 
származó jövedelmét alkalmi munkával egészíti ki, de sok család él „vasazásból”. A 
városrészben élők számára rendszeres természetbeni támogatásokat (élelmiszer, 
ruhaneműk) nyújt a Családsegítő Szolgálat, a Gyerekjóléti Szolgálat, valamint a Máltai 
Szeretetszolgálat. 
 
Az Önkormányzat a kötelező és vállalt (iskolatej, ösztöndíj, gyermekétkeztetés) szociális 
támogatásokat biztosította. A segélyezési adatokat a helyzetelemzés táblázata tartalmazza. 
Az önkormányzati adatok szerint a segélyezettek többsége a szegregátumban él. 

                                                           
6 Az 1993. évi III. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 2015. január 01-i változásának 
köszönhetően a rendszeres szociális segélyben részesülők száma, - jelenlegi megfogalmazásban egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők - jelentős mértékben csökkent, többen foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
váltak jogosulttá. Ezt a táblázat számadatai támasztják alá. 
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Szociális juttatások mértéke 
A város szociális juttatásokra kifizetett pénzösszegei a 2008-2011 közötti időszakban 
folyamatosan növekedtek, 2011-től a közfoglalkoztatási program és gazdasági válság 
hatására ezek az összegek lassan csökkenni kezdtek. A város vezetésének kiemelt célja, 
hogy a szociális juttatások biztosítása helyett a foglalkoztatottságot, és ezáltal a 
jövedelemszerző képességet növelje az érintett célcsoport körében. 
 

2008. 
Rendszeres szociális segély/munkanélküli ellátások 114.146.000.- Ft 

Lakásfenntartási támogatás 23.681.000.-Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 6.324.000.-Ft 

2009. 
Rendszeres szociális segély/munkanélküli ellátások 113.184.000.-Ft 

Lakásfenntartási támogatás 25.949.000.- Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 7.873.000.- Ft 

2010. 
Rendszeres szociális segély/munkanélküli ellátások 107.913.000.- Ft 

Lakásfenntartási támogatás 29.818.000.-Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 8.607.000.-Ft 

2011. 

Rendszeres szociális segély/munkanélküli ellátások 142.851.000.-Ft 
 

Lakásfenntartási támogatás 31.645.000.-Ft 
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény 8.503.000.-Ft 

2012. 
Rendszeres szociális segély/munkanélküli ellátások 135.530.000.-Ft 

Lakásfenntartási támogatás 64.487.000.-Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 8.335.000.-Ft 

2013. 
Rendszeres szociális segély/munkanélküli ellátások 33.250.000.-Ft 

Lakásfenntartási támogatás 39.018.000.-Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 9.812.000.-Ft 

2014. 
Rendszeres szociális segély/munkanélküli ellátások 24.915.000.-Ft 

Lakásfenntartási támogatás 42.240.000.-Ft 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 7.598.000.-Ft 

Szociális juttatások alakulása 2008-2012 között. 
 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 
Tiszacsegén 2011-ben a munkaképes korú lakosság (2889 fő) számához viszonyított 
regisztrált munkanélküliek aránya 18,3%. E mutatónál azonban figyelembe kell venni két 
tényezőt. Egyrészt nem minden munkanélküli van regisztrálva, másrészt a regisztrált 
munkanélküliek közül sokan, 20-25%-ban évek óta jelen vannak a munkaügyi központ 
nyilvántartásában, tehát tartósan munkanélküliek. 
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Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen fő 550 598 653 530 *520 *386 

20 éves és fiatalabb 

 

 

 

 

 

fő 31 42 36 28 32 16 
% 6,0 7,4

 
5,85 5,58 5,15 4,14 

21-25 év fő 53 72 79 79 78 61 
% 10,27 12,72 12,84 14,97 15 15,8 

26-30 év fő 59 60 84 70 65 52 
% 11,43 10,

 
13,65 13,97 12,5 13,47 

31-35 év fő 79 87 85 58 49 36 
% 15,31 15,37 13,82 11,57 9,42 9,32 

36-40 év fő 84 82 85 74 63 50 
% 16,27 14,48 13,82 14,77 12,11 12,95 

41-45 év fő 67 73 82 81 74 62 
% 12,98 12,89 13,33 16,16 14,23 16,06 

46-50 év fő 69 64 81 56 54 41 
% 13,37 11,

 
13,17 11,17 10,38 10,62 

51-55 év fő 71 85 82 58 57 37 
% 13,75 15,01 13,33 11,57 10,96 9,58 

56-60 év fő 34 32 38 29 46 30 
% 6,58 5,6

 
6,17 5,78 8,84 7,77 

61 év felett fő 3 1 1 1 2 1 
% 0,58 0,1

 
0,16 0,09 0,04 0,25 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya  
 nemenként  
 nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli összesen 
180 napnál régebben regisztrált 

munkanélküli 
 fő fő % 
 nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 na na 516 213 113 326 na na 63,17 
2009 na na 566 257 104 361 na na 63,78 
2010 na na 615 244 135 379 na na 61,62 
2011 na na 501 171 117 288 na na 57,48 
2012 282 238 520 225 128 353 na na 67,88 
2013 193 19

 
386 105 106 211 na na 54,66 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

A néhány éve jelentősen emelkedő minimálbér hatására megfigyelhető volt a 
munkanélküli réteg aktivizálódása munkaviszony létesítése iránt, hiszen jelentős 
különbség lett a munkabér és a segély összege között. Ezek a munkanélküliek azonban 
nagyon sok esetben csak alkalmi munkavállalóként a másodlagos munkaerőpiacon 
tudnak/tudtak elhelyezkedni. A mezőgazdaság tipikusan ilyen másodlagos, idénymunkákkal 
látja el a dolgozni akaró munkanélküliek egy részét. Korosztályos besorolásban az 
álláskeresők száma viszonylagos állandóságot mutat. Az aktív korúak körében a kezdő 
20-25 éves fiatalok, és a nyugdíj előtt álló 50-55 éves idősebbek vannak a legnehezebb 
helyzetben. A regisztrált álláskeresők 27,5%-át a 20-30 év közötti fiatalok, másik 21%-át 
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pedig az ötven év felettiek teszik ki, a legkisebb mutatókat a 35-50 év közötti 
munkavállalók hozzák. A 2008-tól vizsgált adatok mutatják, hogy a regisztrált 
munkanélküliek átlagosan 60 %-a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli, a 
foglalkoztatási esélyeik rosszak. A huszonévesek körében 2011-ben a 828 főből 36 volt 
pályakezdő munkanélküli. Szomorú tény, hogy a folyamatosan csökkenő népességszám, 
és az egyre öregedő korfa mellett folyamatosan, évről évre nő a munkanélküliek száma, 
elsősorban a fiatalok körében. 
 
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
nemenként 

 
 
év 

 
18-29 évesek száma 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

 

 nő férfi összesen Nő Férfi Összesen  
 fő fő fő fő fő fő  
2008 na na na 20 14 34 
2009 na na na 35 26 61 
2010 na na na 29 26 55 
2011 397 431 828 22 14 36 
2012 na na na 34 20 54 
2013  na na  na 21 18 39 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

Az álláskeresők száma 4 éven belül változóan alakul, egyfajta hullámzás jellemző, 
melynek több oka van: a szezonális munkák és a közfoglalkoztatás beindulásával április, 
május, június hónapokban csökkenés, míg nyár végétől kezdődően – egyrészt az előbbi 
munkák megszűnésével, másrészt a pályakezdők beáramlásával, illetve az esetleges 
létszámleépítések eredményeként – ismételt növekedés figyelhető meg. A munkanélküliek 
számán belül a tartós munkanélküliek száma folyamatos emelkedést mutat. Az álláskeresők 
iskolai végzettségét tekintve megállapítható, hogy a szakképzetlen, 8 általános iskolai 
osztályt végzettek aránya magas (44,4%), de a szakmunkásképzőt végzettek is 36,3%-ot 
képviselnek. Nemek szerint változás következett be az elmúlt évek tendenciáiban: a férfiak 
aránya csökkent, ezzel egyidejűleg a nőké növekedett, 2010-ben a nők aránya 51%. A 
2011. decemberi állapot szerint a város munkaképes korú népessége 2889, a 
nyilvántartott álláskeresők száma 530 fő. A foglalkoztatási gondok enyhítése elsődleges 
feladata a város vezetésének. A munkahely hiánya a város működésének minden 
területén további problémákat generál, legyen szó oktatásról, egészségügyről, kommunális 
beruházásokról. Tiszacsegén a közfoglalkoztatás szervezése folyamatos, az 
önkormányzat elkötelezett e tekintetben. 2011 januárjától új közfoglalkoztatási rendszer 
lépett életbe. A rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltotta fel. A rövid 
időtartamú közfoglalkoztatásban a bérpótló juttatásban részesülők vehetnek részt. 
Számukra 2-4 hónapig, napi 4 órában van lehetőség munkavégzésre. A Start 
munkaprogram keretein belül 2012-ben 135, 2013-ban 240 főt foglalkoztatott az 
önkormányzat. Fontos és nagyságrendileg elsőbbséget élvez a kommunális és 
környezetvédelmi tevékenység e munkák körében. 
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Munkaerőpiac 
 
Az elmúlt évben javult a megye foglalkoztatási helyzete. 2012. I. negyedévben a KSH 
munkaerő-piaci felmérése szerint a 15–74 éves népesség 53%-a, 218 ezer fő volt jelen a 
munkaerő-piacon foglalkoztatottként vagy munkanélküliként. A gazdasági aktivitás 
fokozódott, a foglalkoztatottak körének 2,6-%-os, és a munkanélküliek számának 5,7%-os 
bővülése okozta. A munkanélküliek száma 1800 fővel emelkedett, a munkanélküliségi ráta 
így meghaladta a korábbi évi adatokat. A 15,0%-os munkanélküliségi ráta magasabb az 
országos átlagénál, mely 11,7%. A munkanélküliek száma a jelzett időszakban 48 868 fő, 
ebből 5 487 pályakezdő, 7 957 fő pedig 25 év alatti. A munkanélküliek több mint 
egynegyede 25 év alatti fiatal. 
 
Vállalkozások 
 
Március 31-én 98 000 megyei székhellyel rendelkező vállalkozást tartottak nyilván. 3,2%- 
kal többet, mint egy évvel korábban. Az egyéni vállalkozások aránya 3%-kal növekedett. A 
megyében az egyéni vállalkozások aránya meghaladta a 72%-ot. A megyében az ezer 
lakosra jutó vállalkozások száma 171, mely magasabb, mint az országos átlag (166). Az 
egyéni vállalkozásoknál ez a szám 130, mely szintén jóval magasabb az országos, 106-os 
átlagnál. A bejegyzett egyéni vállalkozásoknak csak 28%-a vállalkozói nyilvántartásba 
vételre kötelezett, nagyobb részét az adószámmal rendelkező magánszemélyek, vagy 
egyéb önálló vállalkozók adják. Az egyéni vállalkozások legnagyobb hányada (52%) 
mezőgazdasági tevékenységet végző (adószámmal rendelkező magánszemély) őstermelő. 
Tiszacsege Város helyzete nagyon hasonló a megye helyzetéhez a foglalkoztatási és 
vállalkozási területeken. Kiemelten fontos, és figyelemre méltó az a helyzet, hogy a 
fiatalok munkanélkülisége (25 év alattiak) az aktív korú népesség arányában több mint 
25%. A fiatalok munkaerő-piaci helyzetére éppen ezért különös figyelmet kell fordítani. Az 
önkormányzatok szerepvállalása a jövőben megnőhet a foglalkoztatáspolitikai stratégia 
kialakításában, a fejlesztésekben érdekeltekkel (munkaadók, vállalkozók, munkavállalók) 
szoros együttműködésben, továbbá olyan cselekvési programok, projektek kidolgozásában, 
melyek a helyi foglalkoztatás bővítését eredményezik. E területeken jelentős a helyi 
önkormányzatok érdekeltsége, hiszen az új munkahelyek bővítik a helyi forrásokat, új 
fejlesztéseket indukálnak, illetve csökkentik a szociális kiadásokat. 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 
A végzettségeket tekintve a legtöbb regisztrált munkanélkülit a szakmunkás bizonyítvánnyal 
és a nyolc osztállyal rendelkezők teszik ki. Harmadik helyen a középiskolát végzettek 
vannak. A regisztrált munkanélküliek körében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma 
több okból is alacsony. Egyrészt kevesebben vannak, mint a középfokú végzettségűek, 
másrészt ennek a rétegnek a körében legnagyobb az elvándorlás. A helyi munkaerő 
piacon nincs akkora keresletük, a nagyobb városokban jobban, sokszor magasabb 
bérezéssel tudnak elhelyezkedni. A közeli megyeszékhelyek (Debrecen, Nyíregyháza) 
elszívó ereje jelentős. 
 
A helyi ismeretekre alapozva tapasztalható, hogy elsősorban az idősebb lakosságból nem 
rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, a fiatalabb lakosságból szinte valamennyien 
rendelkeznek az alapfokú végzettséggel, melynek a jelenlegi oktatási és szociális rendszer 
is eredményezője, hiszen minden törekvés meg van ahhoz, hogy a gyermekek általános 
iskolai végzettséget szerezzenek. Ugyanakkor ellentmondásos az oktatási törekvésekkel 
az az alkalmazott pozitív diszkrimináció, mely szerint előnyt élveznek a szociálpolitikai 
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juttatások tekintetében azon szülők, akiknek nincs meg a 8 osztályos végzettségük, vagy 
csak 8 osztályos végzettséggel rendelkeznek. Mivel a településen a közfoglalkoztatás 
keretén belül a legnagyobb arányú a munkavégzés, így elhelyezkedési lehetőségeik 
helyben kevésbé akadályozottak. 
 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
 

 
 

Év 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint 

8 általánosnál alacsonyabb 
végzettség 8 általános végzettség 

 Fő fő fő 
2008 520 44 254 
2009 583 40 290 
2010 612 43 303 
2011 530 24 236 
2012 520 32 242 
2013 386 15 164 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
c) közfoglalkoztatás 
 
A roma lakosság foglalkoztatására vonatkozóan tiszacsegei viszonylatban sem áll pontos 
statisztika a rendelkezésre. A jelenlegi helyzetet tekintve, a lakóterületen élőkre 
vonatkoztatva az aktív korúak iskolai végzettsége kiugróan alacsony (a többség legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezik), míg a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők száma kirívóan magas. A szociális és megélhetési problémák oka a 
rendszeres jövedelemszerzéshez történő hozzáférés hiányában és a munkaszocializáció 
alacsony színvonalában keresendő. A munkavállalók részéről a tényleges lehetőségekhez 
képest irreálisan magasak a jövedelmi elvárások a munkáltatókkal szemben. Másrészről a 
szocializációs problémák jelentik az akadályt a munkavállalási hajlandóság alacsony 
színvonalában. A több generációs munkanélküli családokban élő fiatalok nem 
rendelkeznek a munkára való nevelés és nem utolsósorban a munkába állási „kényszer” 
mintájával. A problémák feloldása csak igen hosszú idő alatt és következetes munkával 
oldható meg, amelyben szerepet kell játszania a kormányzatnak, önkormányzatnak és a 
roma társadalomnak egyaránt. 
 
Az „Út a munkához” program keretében módosított, 2009. január 1-től bevezetett 
jogszabályok célja az volt, hogy elősegítse az önkormányzatok új típusú közfoglalkoztatási 
és segélyezési politikájának megvalósítását. A program fő célja, hogy a munkára képes, 
tartósan munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt 
valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és 
közelebb kerüljenek a munka világához. Ugyanakkor a programban való részvétel nem 
ösztönzi a programba bekerülteket, hogy magasabb képzési formában vegyenek részt 
lehetővé téve a programból történő kilépésre. A jelenleg folyó START közmunkaprogram 
is ezt hivatott segíteni. A települési önkormányzatoknak a közfoglalkoztatás biztosítása 
érdekében –minden év február 15-ig, 2009-ben április 15-ig – az állami foglalkoztatási 
szervvel egyeztetett foglalkoztatási tervet kell készíteniük. A Közfoglalkoztatási Terv 
egyéves időtartamra szól és tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak 
képzettség szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és 
ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, 
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továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot és a finanszírozáshoz rendelkezésre álló 
forrásokat. Az Önkormányzat minden évben elkészíti az adott évre vonatkozó 
közfoglalkoztatási tervet. Az éves terv elkészítésénél figyelembe veszik az elvégzendő 
feladatok mennyiségét, típusát, évszakoktól való függőségét, az elmúlt években végzett 
munkák, tapasztalatait, így a létszám- és feladat meghatározások valósszámadatok 
alapján készülnek el. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról 2011. évi CVI. törvény alapvetően megváltoztatta a 
közfoglalkoztatás rendszerét, azonban Tiszacsege Város Önkormányzatának célja 
továbbra is az, hogy a lehető legtöbb személynek biztosítson megfelelő munkát és 
munkaviszonyokat a közfoglalkoztatás keretében. A közcélú munkában elvégzendő 
feladatok többnyire a következők: 
 

• parkfenntartási,  
• köztisztasági feladatok,  
• illegális szemétlerakók felszámolása, 
• zöldfelületek tisztántartása, 
• parlagfű irtás,  
• erdőtelepítés, gondozás,  
• játszóterek takarítása, 
• belvíz- és csapadékvíz-elvezető árkok tisztántartása, 
• burkolt és burkolatlan árkok takarítása, 
• a felszíni csatornák és szivárgók takarítása, 
• iszapmentesítés, 
• a kitakarított szakaszok folyamatos karbantartása. 

 
Emellett a város mezőgazdasági feladatokat is el szeretne látni a közfoglalkoztatás 
keretében. A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek nagy része fizikai jellegű, 
különösebb szakképesítést nem igényel, így alkalmasak arra, hogy jelentős számban 
vonjanak be alacsonyabb iskolai végzettségűeket, de az Önkormányzat a 
szakképesítéssel, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek is kínál változatos 
feladatokat, munkalehetőséget, főleg az önkormányzati szociális, oktatási, egészségügyi 
intézményeknél és szolgáltatóknál. A tartós munkanélküliek száma 2011-ben csökkent 
ugyan, az előző évekhez képest, viszont ennek ellenére is 57,48 % a regisztrált 
munkanélküliek arányához viszonyítva. Mindez azt jelenti, hogy a nyilvántartott 
munkanélkülieknek évekre visszamenőleg több mint a fele tartósan nem talál munkát, nem 
tud a munkaerőpiacon aktívan részt venni. Az utóbbi években önkormányzatunk jelentős 
eredményeket ért el a tartós munkanélküliek foglalkoztatása területén. A rendszeres 
szociális segélyben részesülők közül 2010-ben 146, 2011-ben 412, 2012-ben 213 tartós 
munkanélküli időleges foglalkoztatását szervezte meg, különböző önkormányzati 
intézményeknél. E tevékenységet az állami költségvetés teljes egészében finanszírozza, 
így a foglalkoztatással kapcsolatban sem az önkormányzatnak, sem az intézményeknek 
többletköltsége nem jelentkezik. Megfelelő állami támogatás mellett ez a program 
továbbra is jó szinten végezhető és folytatható. 
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A tevékenységben teljes az együttműködés az önkormányzati intézmények, a 
Polgármesteri Hivatal, illetve a Munkaügyi Központ között.78 
 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 
tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, 
lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási 
programok stb.) 
 
Tiszacsegéről sokan eljárnak dolgozni a 40 km-re található Tiszaújvárosba, ahol nagy 
létszám foglalkoztatását biztosítja a JABIL Circuit Kft., valamint néhányan a TVK dolgozói. 
A kicsit közelebb található Polgár Ipartelepén is dolgozik néhány lakosunk, a 
műanyaggyárban. Ezenkívül sok embert foglalkoztat a jászberényi Human Girls Kft., ahová 
a beutazást és hazautazást a vállalat biztosítja, ugyanis 80 km távolságra van a 
munkahely városunktól. A lakosság tehát megpróbálja kihasználni a környező városok 
nyújtotta lehetőségeket, sajnos azonban a gyermekes családok nehezen tudják megoldani, 
hogy a szülők mindegyike, vagy akár csak az egyik tagja eljárjon más településre 
dolgozni. Az utazás és a munkaidő együttesen sok esetben meggátolják a gyermekek 
megfelelő gondozását, ellátását. 
 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való 
hozzáférésük 
 
Erre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre, de a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a fiatalok nagyobb városokban, elsősorban Debrecenben tudnak olyan képzésben 
részt venni, amely megkönnyíti a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésüket. 
 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése 
(pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
helyi foglalkoztatási programok) 
 
Az önkormányzat vezetősége törekszik arra, hogy a lakosság, a vállalkozások megismerjék 
lehetőségeiket, ennek érdekében tájékoztató fórumokat szerveznek, sajnos azonban a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az érdeklődés elenyésző. Helyi foglalkoztatást elősegítő 
program a közmunka program, mely a c) pontban került részletesebb kifejtésre. Sajnos a 
munkalehetőség kevés a településen, a 2009-es évben kistérségi szinten került 
megvalósításra egy nagyobb projekt, a „A Balmazújvárosi Kistérség településein élő aktív 
életkorúak foglalkoztatási esélyeinek javítása” címmel. A projekt részletesebb kifejtése a 
2.2-es pontban található. 

                                                           
7 A városvezetés legfontosabb célkitűzése a lakosság megélhetési nehézségeinek enyhítése, ezért a közmunkaprogramot az 
elmúlt időszakban, és jelenleg is támogatják. Lehetőség szerint a legmagasabb számú munkanélküli, aktív korú személy 
bevonására törekszenek. 
 
8 A 2013-as évben a közfoglalkoztatásban közel 300 fő, a 2014-es évben közel 900 fő került bevonásra, mely a családok 
megélhetési nehézségeinek enyhítésében rendkívül nagy szerepet játszott.  
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 
 
Erre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, a közfoglalkoztatás keretén belül az ő 
foglalkoztatásuk is megoldott, akár az önkormányzati fenntartású intézményekben is. 
 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

A fejezetre vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a 
értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez 

támogatást nyújt. 
 

A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – 
törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 

Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét 
jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás 
felvételi eljárása keretében, stb. 
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget 
tegyen helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az 
Ebktv. értelmében nem minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha 
az a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető 
minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. A 23. § 
biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a 
munkavállalók meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben – eltérjen az egyenlő 
bánásmód követelményétől, amennyiben ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű 
csoporttal kapcsolatban előnyben részesítési szabályok meghatározása, pozitív 
diszkrimináció alkalmazása. 
A jogi szabályozásnak megfelelően a településen nem tapasztalható hátrányos 
megkülönböztetés a foglakoztatás területén, illetve konkrét, kimutatható adat nem áll 
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy ilyen történt e városunkban. 
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 
 
A működő szociális ellátórendszer bemutatása 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata a Szociális Igazgatásról és Szociális Ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapján biztosítja a különböző szociális ellátásokat. 
A törvény megalkotása óta eltelt időszakban az ellátások iránti igény dinamikus 
növekedést mutat, a tendencia hátterében a társadalom egyes rétegeit érintő kedvezőtlen 
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változások állnak. Ezzel egyidejűleg a szociális kiadások súlya is jelentős mértékben 
emelkedett. 
Az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő 
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 9 
 
 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti 
segély, temetési segély. 

 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási 
támogatás, átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

 Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 

 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
aktív korúak ellátása, ápolási díj, települési támogatás 

 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási 
támogatás, települési támogatás. 
 

Az Szt-ben és a Gyvt-ben meghatározott anyagi támogatások nagy részénél a 
jogosultsági feltételek konkrétan kidolgozásra kerültek. Más ellátások esetében – mint pl. a 
lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély – csekély mértékű eltérés engedélyezett. A 
pénzbeli támogatásoknál megállapítható, hogy a legnagyobb összeget a rendszeres jellegű 
segélyekre fizeti ki az önkormányzat, melyek közül kiemelkedik a rendszeres szociális 
segély, valamint az ápolási díj. 2001-ben került bevezetésre a rendszeres szociális 
segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottak személyek közcélú foglalkoztatása, 
melynek keretén belül már több mint 300 munkanélkülit foglalkoztatott az önkormányzat a 
különböző önkormányzati fenntartású intézményeknél. 
 
A támogatások egy része jelentős változásokon ment keresztül 2006-2007-ben. A 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépült a családi pótlékba, helyére a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény került. A munkanélküliek rendszeres szociális segélye 
családi jellegű támogatássá változott, ami azzal a kedvezőtlen változással járt, hogy a 
segély összege az esetek többségében nem ösztönzi a munkaerőpiacra való visszatérést. 
A pénzbeli és természetbeni támogatásokat döntésre a Polgármesteri Szociális Irodája 
készíti elő. 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai 
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és 
a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, 
                                                           
9 Az 1993. évi III. törvény 2015. január 01-i hatállyal jelentős mértékben módosult. A pénzbeli ellátások, mint az időskorúak 
járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj a járási 
hivatal hatáskörébe kerültek.  
 
 
 
 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
42 

a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-
részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási 
támogatást nyújt. 
 

A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 
 
Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 

 
 lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
2008 400 
2009 469 
2010 449 
2011 650 
2012 751 
2013 761 
2014 756 

Forrás: TeIR, Önkormányzat 
 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

2008 226 
2009 248 
2010 255 
2011 279 
2012 na 
2013 249 
2014 27 

Forrás: TeIR 
 

Ápolási díjban részesítettek száma 
 

 ápolási díjban részesítettek 
száma 

2008 119 
2009 70 
2010 68 
2011 56 
2012 44 
2013 40 

Forrás: Önkormányzat 
 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (General Comment No. 4, 
the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights) 1991-ben egy indoklást adott 
ki, melyben értelmezte a megfelelő lakás fogalmát, amely bármely ország lakáspolitikájának 
kiinduló pontja kell, hogy legyen. Ez a következő elemeket tartalmazta: 
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1. a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen; 
2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, 

szennyvízcsatorna, fűtés, világítás, stb.); 
3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, 

hogy más alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse); 
4. lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.); 
5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek, 

mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák 
áldozatai, stb.); 

6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a 
munkába járást, valamint egészségügyi szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális 
szolgáltatások igénybe vételét); 

7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt 
anyagoknak alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére). 
Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat tekintjük elégtelen lakhatási 
feltételeknek. 

 
a) bérlakás-állomány 
 
b) szociális lakhatás 
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 

A lakásállomány a vizsgált négy évben közel azonos, kimagasló növekedés és csökkenés 
sem tapasztalható. A település rendelkezik egy 8 lakásos bérlakás együttessel, melyek 
közül valamennyi összkomfortos. Tiszacsegén szociális bérlakás nincs, a 
lakásproblémával és anyagi nehézségekkel küzdő családok számára a lakhatás megoldása 
gyakorta nehézségekkel jár, bár ez nem azt jelenti, hogy a probléma kezelésére nem 
talál megoldást az Önkormányzat, az egyedi eseteket vizsgálva. 
 
A lakásépítés mértéke 1994-ig folyamatosan csökkent, majd a szociálpolitikai 
kedvezmények 1995. évi korrekcióját követően újra nőtt 1998-ig. E téren az 1994. és 
1998. éveket tartjuk a mélypontnak, amikor csak 10, illetve 11 lakás épült. Jelenleg is 
mélypontnál tart a lakásépítés, ennek egyik oka a 2008 óta tartó gazdasági recesszió. Ma 
az új házat építők meglehetősen eltérő, sokszor sajnos már nem a térségre jellemző 
megjelenésű, hanem amerikai, vagy mediterrán típusú épület iránti igénnyel fordulnak a 
tervezőkhöz. A városrendezési, utcaképi elvárások megfogalmazása, helyi szabályozása 
emiatt is egyre fontosabb. A városba érkező ideiglenes lakosok száma nem jelentős, 
azonban az idegenforgalom fejlődésének jelei mutatkoznak mind a fürdő, mind a fizető 
vendéglátóhelyek számának emelkedése területén. A népsűrűség a városközpontban a 
legnagyobb. A város pereme felé haladva egyre inkább csökken a népsűrűség. A tulajdon 
viszonyok eloszlása hasonló az országos átlaghoz. A lakások túlnyomó többsége 
magántulajdonban van (2101 db) az összes lakásszám csupán 0,01 százaléka 
önkormányzati tulajdonú bérlakás. 0,01 lakás van egyéb, minden bizonnyal valamilyen cég 
tulajdonában. A városban 2010-ben 2098 lakás volt, valamennyi komfortos és mintegy 
60%-uk összkomfortos. A lakások 9,6%-a komfort nélküli, ezekben nincs fürdőszoba. 
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
értelmében a településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az 
érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos 
következményekkel ne járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó 
környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét. 
 
e) lakhatást segítő támogatások 
Lakhatást segítő támogatás a lakásfenntartási támogatás, melyet a szociális ellátások 
rendjéről szóló 17/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet szabályoz. 
 
f) eladósodottság 
A gazdasági válság és a hitelek bedőlése Tiszacsegén is sok család lakhatási nehézségét 
okozta, hiteleiket nem tudják fizetni, helyzetüket kilátástalannak tartják. 
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő 
vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a 
lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a 
közszolgáltatásokat. 
 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő 
lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi 
közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
 
Külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakásokkal nem rendelkezik a 
település, a lakosok hozzá tudnak férni a minőségi közszolgáltatásokhoz, 
közműszolgáltatásokhoz. 
 
Helyi buszjárata nincs a településnek. A helyközi közlekedés buszközlekedéssel 
megoldható, a vonatközlekedés 2009-es évi megszűnése óta vonatpótló buszok is 
bevonásra kerültek a megfelelő, zökkenőmentek utazás érdekében. 
 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató nyomán szegregátum az a 
településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a 
legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők - aránya meghaladja az 50%-ot. 
 
Tiszacsegén a szegregátumok helyzete a városi Integrációs Városfejlesztési Stratégia 
kutatási adatainak és megállapításainak megfelelően, azzal összhangban kerül 
bemutatásra. 
 
A város leromlott részeinek, szegregátumainak lehatárolása a Városrehabilitációs 
Kézikönyvben meghatározott ún. szegregációs mutatók alapján történt. A Kézikönyvben 
foglaltak szerint azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. A szegregációs mutató a 
2001-es népszámlálási adatokból állítható elő. 
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a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi 
elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi 
jellemzői stb.) 
 
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából 
főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 
 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 
folyamatai 
 

 Mutató megnevezése 1. szegregátum 2. szegregátum  
Legfeljebb általános 
iskola 8 osztályával 
rendelkezők aránya a 15- 
59 éves népesség 
körében 

76,9 78,8 

Felsőfokú végzettségűek 
aránya a 25 év feletti 
népesség körében 

0,7 1,2 

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási 
csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

67,3 72,0 

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya az 
akcióterületi 
lakónépességen belül 

82,1 82,0 

Munkanélküliek aránya az 
akcióterületen 
(munkanélküliségi ráta) 

52,1 77,8 

Tartós munkanélküliek 
(legalább 360 napig) 
aránya. (Számítás: tartós 
munkanélküliek száma/ 
munkanélküliek+foglalkoz 
tatottak száma) 

25,1 66,7 

Azon aktív korúak (15-59 
éves) aránya, akiknek 
2001-ben a 
jövedelemforrásuk 
kizárólag állami vagy 
helyi támogatás volt 

26,0 39,4 

A komfort nélküli, 
félkomfortos és 
szükséglakások aránya a 
lakott lakásokon belül 

51,2 45,5 
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Az egyszobás lakások 
aránya a lakott lakásokon 
belül 

16,7 22,4 

Lakónépesség száma 534 492 
Lakónépességen belül 0- 
14 évesek aránya 

34,3 34,0 

Lakónépességen belül 
15-59 évesek aránya 

56,8 58,0 

Lakónépességen belül 
60- x évesek aránya 

8,9 8,0 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

76,9 78,8 

 Felsőfokú végzettségűek 
a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

0,7 1,2  

Lakásállomány (db) 635 11 
Alacsony komfort 
fokozatú lakások aránya 

51,5 45,5 

Rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

85,0 86,9 

Legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel 
rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 

71,0 72,8 

 Foglalkoztatottak aránya 
a 15-64 éves népességen 
belül 

14,3 12,1  

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások aránya 

76,7 79,3 

 
A kartogram jelzi, hogy mely területek tesznek eleget a szegregátum kritériumainak (vagyis 
ahol a szegregációs mutató 50%, illetve a fölötti értéket vesz fel). A térkép azt is mutatja, 
hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40% feletti, tehát még nem éri 
el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott területnek számít. 
Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 
0-39% = türkizkék, 40-49%=fekete, 50-100%=pink. 
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A szegregátumok elhelyezkedése a város területén belül 

 
 
A kartogram olyan területeket is megjelöl, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs 
mutató kritériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi 
szegregátumoknak. A térképen jelölték azokat a területeket, amelyek 50 főnél nagyobb 
lakosságszámmal bírnak. 
 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában rendelkezésre álló adatok alapján Tiszacsege 
esetében elmondható, hogy a KSH adatai szerint két terület minősül szegregátumnak, 
amennyiben a 2001-es viszonyok 2009-ban is fennállnának. Egyeztetve az önkormányzat 
szakembereivel helyszíni terepbejárás során megvizsgálták a szociálisan segélyezetteket 
és arra a következtetésre jutottak, hogy a városban két szegregátum jelölhető ki a KSH 
térképe szerint. 
 
A KSH által megjelölt lehetséges szegregátumok Tiszacsegén 
 

 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
48 

 
A többi jelölt terület esetében nem éri el a bejelentett lakosok száma az 50 főt, ahol pedig 
eléri, ott a helyszíni bejárás alapján semmi nem utal szegregálódásra vagy 
szegregátumra. A közművekkel (víz, szennyvíz, gáz, villamos energia) való ellátottság 
ezeken a területek megfelelő. Az itt élő emberek a pénzbeli szociális ellátásban sem 
jelennek meg kiugróan nagy számban. 
 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése során világossá vált, hogy a városközpont 
északi és déli lakóterületeinek szegregált területté válásának vannak történelmi, az XIX. 
század éveire visszanyúló városszerkezeti okai, amelyek abban mutatkoztak meg, hogy 
ezek a területek a történelem során városszerkezetileg mindig elkülönültek. 
 
Az Északi lakóterületen a legrosszabbak a különböző szociális mutatók, különösen nagy 
eltérés mutatkozik az iskolázottságban, a gazdasági aktivitásban, a lakások minőségi 
mutatóiban. A táblázatból látható, hogy a szegregált terület eléri a szociális rehabilitáció 
küszöbértékeit. Az itt élők 76,9%-a csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ami 
tovább rontja a munkába állás esélyeit. A lakóterületen nagyon kevés felsőfokú 
végzettségű lakos él, ami a jövő szempontjából azért kedvezőtlen, mert roma értelmiséggel 
a társadalmi integráció eredményesebb lenne. A táblázatból jól látszik, hogy erősen 
leromlott állapotú területről van szó, hiszen a lakásállomány közel 90%-a nem 
komfortos. 
 
A szegregált terület a belvárostól és a turisztikai szempontból jelentős fürdőtől nem messze, 
két oldalról családi házas övezettel, a harmadik oldalról pedig a Városközponttal határolt. A 
KSH által közölt információk alapján Tiszacsegén két olyan szegregátum található, amely 
100 fő feletti lakosság számmal rendelkezik. A többi megjelölt terület a legfrissebb 
önkormányzati adatok szerint azonban még az ötven főt sem éri el. Az említett városrészek 
azonban olyan, erősen szegregált területek, ahol a gazdasági és társadalmi problémák 
egymást erősítő komplex rendszere határozza meg a lakóterületszerű környezetben 
élők kilátásait. A kirekesztettség komponensei a szegénység, az alacsony jövedelem és 
iskolai végzettség, a munkaerőpiacra való bejutás lehetetlensége, a gyenge vagy hiányzó 
társas támogatórendszer, a területi és szomszédsági hatások, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés egyenlőtlensége. 
 
Lakáskörülmények 
 
A szegregátum lakosainak döntő többsége roma származású. A lakóterületen található 
házak többsége az ötvenes években épült szoba-konyhás, éléskamrával ellátott épület, a 
WC-k a csatornázás hiánya miatt az udvarban voltak találhatók. A saját tulajdonú 
lakásokban élőknek a felújításra, tereprendezésre nincs anyagi forrásuk. A lakóterület 
felszámolása nem lehetséges, a magántulajdonban lévő lakások értéke olyan alacsony, 
hogy az érte kapott összegből az itt élők nem tudnának másikat vásárolni, cserelakással 
pedig nem rendelkezik az önkormányzat. A lakosok 16,7%-a szoba-konyhás lakásban él. A 
lakások alacsony komfortfokozatúak, sok lakásban – annak ellenére, hogy az 
önkormányzat rendszeres lakásfenntartási támogatással segíti a rászorulókat – a fizetési 
kötelezettség elmulasztása miatt a szolgáltató kikapcsolta a villanyt. Az összes lakás 
csupán 50%-ában építették ki a mellékhelyiséget. A többi lakás lakói a házak mellett 
kialakított latrinákat használják. A KSH 2001-es adatai szerint a komfort nélküli, 
félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 51,5% volt. A 
lakáskörülményeket nagyban rontja, hogy a viszonylag szűk alapterületű lakásokba a 
bentlakók nagyszámú rokonságukat fogadják be. Az illegálisan értékesített lakásbérleti 
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jogok következményeként és az állami lakásépítési támogatások kapcsán kialakult helyzet 
miatt a bérbeadók részéről a kilakoltatás veszélye is fennáll. Az elvándorlás nem jellemző, a 
lakók tartós bérletre rendezkedtek be. Arról, hogy a bérlakások hány százalékában élnek 
romák, nincs adata az önkormányzatnak, viszont az itt élők többsége halmozottan 
hátrányos helyzetű, körükben igen nagyfokú az alulképzettség, magas a munkanélküliség, 
rossz szociális körülmények jellemzik a családok többségét. Azt is látni kell azonban, hogy 
helyzetükön kizárólag szociális támogatások nyújtásával segíteni nem nagyon lehet. 
Társadalmi, komplex programra van szükség, amelyben a szociális segítségnyújtáson túl, 
az oktatást, a foglalkoztatást, az egészségügyet és a lakáskörülmények javításának 
elősegítését érintően vállal szerepet az önkormányzat is. A szegregált lakóterületen 
hangsúlyosabb szociális beavatkozásokra van szükség. E leszakadt, kirekesztődött állapot a 
rendszerváltást követő másfél évtizedben elmélyült, amely állapotból az ott élők – érthető 
módon – önerőből nem tudtak kitörni. Ezzel párhuzamosan hiányoztak azok a komplex 
programok és eszközök, amelyek elsősorban ezen csoport társadalmi (munkaerő-piaci, 
oktatási, lakhatási) integrációját, reintegrációját célozta volna meg. A társadalmi 
kirekesztődés, a több mint egy évtizedes tartós munkanélküliség csökkentése csak 
átgondolt és koherens, következetesen alkalmazott és végig vitt programokkal, célzott 
adekvát intézkedésekkel valósíthatók meg, amelynek feltétele az érintettek 
együttműködése is. 
 
Infrastrukturális ellátottság 
 
A területen a közművel való ellátottság összességében megfelelő, a víz és az elektromos 
hálózati gerincvezeték rendszer teljes mértékben, a szennyvíz gerinc-vezeték néhány utca 
kivételével kiépített, azonban sok utcában nincs gázvezeték. Mindezek a szolgáltatások a 
privatizáció óta csak azon területeken épülnek ki, amelyeken a fizetőképes kereslet 
biztosítható. A közüzemi költségek miatt a gerinchálózatra történő bekötés nagyon sok 
lakás esetében nincs megoldva, a tartozások miatt pedig sok lakásban szüneteltetik a 
szolgáltatásokat, a villanyórát is több helyen leszerelte a szolgáltató. Tiszacsege városban a 
szemétszállítás kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás. A szegregált terület nagy 
részén azonban az önkormányzat – figyelembe véve az itt élők nehéz anyagi helyzetét – 
csoportos és térítésmentes konténeres szemétszállítást biztosít. Ezen feltételek biztosítása 
ellenére az utcák és utcavégek rendszeresen elszemetesednek, az illegálisan 
felhalmozódott hulladékot az önkormányzat saját költségén számolja fel évenként 2-3 akció 
keretében. Az utcákban elhelyezett konténerek számát és az ürítések gyakoriságát igény 
szerint felül kell vizsgálni. 
 
Az utcai közkifolyóként működő kutak a vonatkozó közegészségügyi szabályoknak 
megfelelő darabszámban állnak a lakosság rendelkezésére. Az önkormányzat a közkifolyók 
számát nehéz gazdasági helyzetére való tekintettel nem kívánta növelni. 
 
Az utak kiépítettsége a területen alacsonyabb, mint a városi átlag. Az utak burkolattal 
történő ellátása összefügg azzal az önkormányzati rendelettel miszerint csak ott 
támogatott az út aszfaltozása, ahol már ki van építve a teljes közmű, és a lakók – akár 
több hónapos kamatmentes részletfizetési lehetőséggel is – hozzájárulnak az út 
megépítéséhez. A részben kiépítetlen úthálózat problémát jelent az idősek és a 
rászorultak esetében, mivel csapadékos időben a mentő vagy egyéb gépjármű nem tudja 
megközelíteni az egyes utcákat. A házak előtti területek kezelése más városrészekhez 
képest rendkívül elhanyagolt. Ennek következménye, hogy a vízelvezető árkok eltűntek, a 
csapadékvíz elvezetése és szikkasztása nem megoldott. 
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A kereskedelmi üzletek száma ezer lakosra 2 db a városi 5-höz, a vendéglátóhelyek 
száma ugyan megfelel a városi átlagnak, de ezek az egységek rendkívül alacsony 
színvonalúak. 
 
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés Tiszacsegén biztosított. Az óvodáskorúakat 
tekintve az Önkormányzat minden igényt ki tud elégíteni. Az általános iskolai korosztályt 
tekintve a tiszacsegei gyerekek a város iskolájában tanulhatnak integrált oktatás keretein 
belül. 
 
Közlekedési lehetőségek 
 
A város tömegközlekedést nem működtet. A lakosok a város kis területi kiterjedtsége miatt 
valamennyi funkciót könnyen el tudnak érni, akár gyalogosan. A városon áthaladó 
távolsági buszok megállóhelyei a szegregátumhoz közel helyezkednek el. 
 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 
Az 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik: 
 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 
gondoskodik 
 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének 
alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját 
hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál 
kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai 
színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és 
aktívan kezdeményezi ezeket. 

 
Egészségi állapot 
 
Az életminőséget, az egészségi állapotot az egészségügyi rendszer strukturális és 
funkcionális elemei mellett az életmód, a kultúra számos egyéb tényezője befolyásolja: 
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 Fogyasztói szokások alakulása, az életmód, egészségipar előtérbe kerülésével, 
 Értékek, normák, szokások, hagyományok szerepe a családok, háztartások 

életében az életmód, egészségmagatartás területén, 
 A sport, testkultúra, életmód fejlesztését célzó civil szerveződések, intézmények, 

szolgáltatások elérhetősége a társadalom különböző csoportjai számára. 
 

Az egészségi állapot, és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető 
összetevője a szociális helyzet. Ennek értelmében a szociális ellátások jelentős része 
közvetlen hatással van az életminőségre és egyben az egészségi állapotra, de közvetett 
hatás minden esetben bizonyítható, hiszen a szolgáltatások gyakran átfedik egymást. Az 
egészségügyi ellátásoknak a szorosan értelmezett hagyományos gyógyító munka mellett 
az egészségmegőrzés feladataiból is részt kellene vállalnia. Fontos feladata lenne 
nemcsak az egészségügyi szakembereknek, de a munkáltatóknak, egyéb szervezeteknek, 
sőt a település lakosságának is az egészséges életmódra, az egészségi állapotra való 
odafigyelés, a megelőzés. Apró lépések történnek Tiszacsegén is a lakosság egészségi 
állapotának prevenciós jellegű befolyásolására, azonban átütő, minden réteget megtaláló 
program nem került bevezetésre. Jó példák mutatkoznak az oktatási intézményekben a 
különböző táplálkozási módok ismertetésére, a testmozgásra ösztönző foglakozásokon, 
illetve a gyermekek étkeztetésében résztvevő konyhák étlapjainak összeállításakor. 
Mindezen erőfeszítések ellenére hasonlóan az országos helyzethez, a tanulók 30%-ának 
túlsúlyosságát, valamint 34%-uk mozgásszervi rendellenességét mutatják a 10-14 éves 
korú gyermekekről szóló felmérések. A felnőtt és az idősebb korosztályt már a felvett 
szokások, a beállítódások, az életmód, a kultúra nagyban befolyásolják egészségi 
állapotának kialakulásában. Tiszacsege lakosságának helyzetértékeléséhez összegyűjtött 
adatok azt mutatják (IVS 2012), hogy szoros összefüggés van az életkor, az iskolai 
végzettség, a havi háztartási jövedelem nagysága, valamint az egészségi mutatók és az 
egészségügyi ellátó rendszer igénybevételének gyakorisága között. Az egészségügyi 
alapellátás mutatói szerint a gyermekek és serdülőkorúak a felnőttekhez hasonló 
gyakorisággal fordulnak háziorvoshoz. A szakellátások tekintetében az utóbbi 3 év adatai 
alapján nőtt a neurológiai és a sebészeti–traumatológiai szakellátások betegforgalma, a 
fogászati ellátásokon megjelentek számában viszont csökkenés tapasztalható. 
Magyarországon, így szűkebb környezetünkben is az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat adatai szerint az összes betegségteher több mint 30%-át mindössze 
öt kockázati tényező okozza: a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az elhízás, a magas 
vérnyomás és a magas koleszterinszint. Az egészséges életmód elterjedése, az előző 
okok kiküszöbölése rendkívüli mértékben javíthatja a lakosság egészségét. Jelenleg 
azonban a lakosság életmódja kedvezőtlen, részben ez magyarázhatja a rossz halálozási 
és megbetegedési statisztikákat. Az egyik leginkább egészségkockázatot jelentő 
életmódbeli tényező, a dohányzás Tiszacsegén igen gyakori. A dohányzók aránya 
sajnálatos módon nőtt, a napi rendszerességgel cigarettázók aránya szintén magasabb az 
előző évi adatoknál. A dohányosok aránya a fiatalok körében a legmagasabb. A fiatal nők 
harmada és a fiatal férfiak közel 50%-a dohányzik. Az alkohol fogyasztás is számos 
betegség kialakulásában játszhat szerepet, sőt közvetlen vagy közvetett módon halálhoz 
is vezethet. Az elhízás a keringési és egyes daganatos betegségek, cukorbetegség 
valamint csontritkulás kialakulásában jelentős szerepet játszhat. A 25-65 év közötti 
korosztály körében az évente szükséges vérnyomásmérés, szükség szerint a gyógyszeres 
kezelés kiválasztása a szívinfarktus és szélütés megelőzésének legfontosabb eszköze. 
Tiszacsegén a vérnyomásmérés folyamatos biztosítása a háziorvos feladata. A lakosság 
körében is egyre többen rendelkeznek vérnyomásmérő készülékkel. Túlsúlyos vagy 
elhízott a felnőttek több mint fele, de egyre inkább fenyegeti a gyerekeket is ez a kockázati 
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tényező. Az elhízás visszavezethető a lakosság táplálkozási ismereteinek hiányossága, 
valamint jövedelmi helyzete. A testmozgásnak az egészségi állapotra kifejtett pozitív hatása 
ma már széles körben elfogadott: csökkenti a szív–, és érrendszeri megbetegedések 
előfordulási gyakoriságát, valamint hatékony preventív tényező az agyi infarktus, a magas 
vérnyomás, a cukorbetegség, az elhízás, a csontritkulás, a szorongás és a depresszió 
megelőzésében. 
 
A kor előrehaladtával, mind a férfiak, mind a nők esetében jelentősen csökken a 
rendszeres testmozgás gyakorisága. E tényt felismerve Tiszacsege Város Önkormányzata a 
település gyermek és felnőtt lakossága számára Városkártya kiadását tervezi. E kártya 
segítségével többek között jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait. 
Az életkortól függetlenül a felnőtt férfiak esetében a rendszeres mozgás gyakoribb, mint 
a nők körében. Tiszacsegén a versenysportokat, főként a labdajátékokat művelőkön kívül 
gyermek és felnőtt öntevékeny csoportok működnek többféle testmozgás gyakorlására. 
Ezek nagy részét is főként a férfiak űzik, azonban az utóbbi években a hölgyek is 
egyre aktívabban kapcsolódnak be a különböző sportrendezvények programjaiba. 
Tiszacsegén egyre több fiatalt érintve és egyre nagyobb számban jelennek meg, és 
nehezítik életünket a nem fertőző krónikus megbetegedések. Napról napra több bizonyíték 
szól amellett, hogy ezek a megbetegedések a szervezet nem rendeltetésszerű 
használatának, túlterhelésének, karbantartatlanságának, szennyezésének 
következményei. Az iskolaorvosi vizsgálatok szerint a gyerekeknél leggyakoribbak a csont, 
izom, kötőszövet elváltozásai, táplálkozási zavarok, mentálhigiénés zavarok. Nagy 
jelentősége miatt kiemelkedő továbbá a magas vérnyomás és az asztma. Az elmúlt 10 
évben megduplázódtak a fiatalok gerincbetegségei. Ma a gyerekek és fiatalok 34%-a 
mozgásszervi rendellenességben szenved. Sajnálatos módon a középiskolások körében 
egyre többen szeszesital fogyasztók, dohányzók. A rászokás egyre fiatalabb korban 
történik, ezért a dohányzás és alkohol által okozott betegségek is egyre fiatalabb korban 
jelentkeznek. A gyermekkori hatások, a szocializáció meghatározó az egészséges 
életvezetés és magatartás kialakításában. Valamennyi közoktatási intézmény a figyelem 
felkeltése céljából szervez különféle programokat a helyes táplálkozás, a helyes életmód 
bemutatására. 
 
Szociális ellátás 
 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 
önkormányzatok biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában 
foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 
 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 
támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. 
 
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 
 
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni 
kell a társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve 
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénylése és biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a 
szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára 
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szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. Az 
egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 
intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem 
magasabb kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 
 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 
 
Az egészségügyi ellátórendszer jól működik a településen. Az egészségügyi 
alapellátásban 3 háziorvos, 1 házi gyermekorvos, illetve 2 fogorvos dolgozik. Tiszacsegén 
működik a központi orvosi ügyelet, ahonnan a két szomszédos település, Újszentmargita 
és Egyek lakosságának sürgősségi egészségügyi ellátása is megoldott. 
 

Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 
 Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott esetek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek 

száma 

Felnőtt házi orvos 
által ellátott esetek 

száma 
2008 0 37302 8254 29048 
2009 0 39099 8239 30860 
2010 0 42511 8371 34140 
2011 0 41777 7548 34229 
2013 0 46932 8044 38888 
Forrás: TeIR, önkormányzati adatgyűjtés 

 
A kistérség viszonylag fejlett egészségügyi hálózattal rendelkezik, annak ellenére, hogy 
kórház egyik településen sem található. Kórházi kezelést ezért a kistérség lakosai csak 
Debrecenben kaphatnak (területileg legközelebb) a Megyei Kenézy Gyula Kórházban, 
illetve a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Mentőállomás Balmazújváros és Egyek 
településeken működik. Az egészségügyben dolgozók szakmailag képzett szakemberek. 
A privatizációs folyamat jelentősen előrehaladott az egészségügy területén, hiszen a házi 
felnőtt és gyermekgyógyászat, valamint a szakorvosi rendelés szinte minden területe 
privatizált. Az egészségi állapotot másodsorban befolyásoló környezeti tényezők alakítása 
során a kistérség önkormányzatai figyelemmel vannak a lakóhelyi környezet –elsősorban a 
levegő és a víz- szennyeződéseinek csökkentésére, a munkahelyi ártalmak mérséklésére, 
továbbá a társadalmi környezet lehetőség szerinti olyan átalakítására, amely elősegíti a 
lakosság egészségének fejlesztését, a betegségek megelőzését. Ennek során 
messzemenően figyelembe veszik az Európai Unió országaiban kialakult előírásokat. 
Önkormányzataink fejlesztési koncepciójukban és éves fejlesztési keretük terhére a 
környezeti ártalmak csökkentése végett céltámogatási pályázat útján korszerűsítik 
csatorna- és szennyvízhálózatukat. 
 
Tiszacsege és a térség (Balmazújváros, Egyek, Újszentmargita, Hortobágy, valamint az e 
területen fekvő tanyatelepülések) lakosainak egészségügyi ellátását a Balmazújvárosi 
Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. , valamint a polgári PÉTEGISZ Zrt. Végzi. 
Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 
 
A balmazújvárosi térség lakosainak száma megközelíti a 33 000 főt, a lakosság egy része 
halmozottan hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, a nyugdíjasok és 
rokkantnyugdíjasok aránya is magas.  
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Kiemelkedő fontosságú, hogy a terület lakosai számára, az egészségügyi ellátások, 
különösen a járóbeteg szakellátás, lehetőség szerint helyben kerüljenek megszervezésre, a 
lehető legkevesebb utazással. 
 
Az Intézmény működtetésében álló balmazújvárosi Rendelőintézetben folyik a térség 
járóbeteg ellátásának jelentős része. 

Járóbeteg szakellátás feladatai:  

• megelőző tevékenység 
• az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása ideértve az otthoni 

szakápolás elrendelését és a rehabilitációt is 
• szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség szerint a beteg otthonában 
• speciális szakmai diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a 

beteg – vizsgálatát követően – más járóbeteg szakrendelésre vagy 
szakambulanciára történő beutalása 

• a járóbeteg szakellátás kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri vagy 
kúraszerű beavatkozások végzése, amelyeket követően meghatározott idejű 
megfigyelés szükséges 

• intézeti háttért igénylő ellátás szükségessége esetén a betegek fekvőbeteg 
gyógyintézetbe történő beutalása 

 
PÉTEGISZ Zrt. (Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.) 
 
A Tiszacsege, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszadob, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, 
Újtikos településeken élők járóbeteg szakellátása a Térségi Járóbeteg Szakellátó 
Központban zajlik. 
 
Járóbetegellátás területei: 
 

• Általános röntgen diagnosztika 
• Ultrahang diagnosztika,  szülészet-nőgyógyászat 
• Terhesgondozás 
• Szemészet 
• Belgyógyászat 
• Sebészet 
• Ortopédia 
• Kardiológia 
• Neurológia 
• Fül-orr-gégegyógyászat 
• Pszichiátria 
• Reumatológia és fizioterápia 
• Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 
• Urológia 
• Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

 
A Balmazújvárosi kistérség részéről az egészségügyi helyzetet értékelve elmondható, 
jelenleg megfelelő, jó színvonalú egészségügyi ellátásban részesülnek az itt lakók. Az 
ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak. Ennek ellenére az itt élők 
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életkora a születéskor várható érték alatt van, mivel sokan csak akkor mennek el az 
orvoshoz, amikor már az egyébként gyógykezelhető betegség már nem gyógyítható. Ennek 
oka a magyar népbetegségként is ismert erős dohányzás, alkoholfogyasztás, terjedő 
drogfogyasztás. A betegellátás és a szociális ellátás mellett fontos a prevenció. Itt vannak 
kezdeményezések, de sajnos a tudatosítás, az életmódbeli változtatások gyakorlati 
megvalósításáig évek fognak eltelni. A változtatás szükségességét felismerték az itt élő 
emberek, de megvalósítását nehezítik a megélhetési nehézségek, munkanélküliség, 
elkényelmesedett, mozgásszegény illetve a túlhajszolt életvitel. Az egészséges életmódra 
tudatosan kistérségünkben nagyon kevesen törekszenek, főként az iskolai oktatásban 
résztvevő fiatalok, aktív sportolók körében elterjedt fogalom ez. A sportolási lehetőség pedig 
a településen adott, hiszen sportpálya a városban található. 
 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori 
kötelező szűrésekhez) való hozzáférés 
 
Az Önkormányzatnak szívügye, hogy a lakosság rendszeres szűrővizsgálatokon vegyen 
részt, ennek érdekében rendszeresen szervezik és támogatják a nők mellrákszűrését, 
busszal szállítják a szűrésen részt venni szándékozó nőket. Évente mozgó tüdőszűrő 
állomáson végzik a tüdőszűrést a lakosság körében. Különböző szűrővizsgálatok 
elvégzésére került sor az elmúlt években az iskolai egészségügyi ellátás keretében, évente 
kétszer van fogászati szűrés is az óvodás korú gyermekektől a iskolás korosztályig. 
 
Az egészségügyi ellátás során kiemelt feladatként lett meghatározva a gyermekek és a 
fiatal felnőttek preventív gondozása. A középkorú népesség körében az egészségi állapot 
helyreállításának, illetve romlásának megelőzését a kialakult károsodások időben történő 
feltárásával kell biztosítani. A társadalom perifériájára sodródott, illetve az időskorú 
népesség elfogadható egészségi állapotát a gondozási módszerek fejlesztésével kell 
biztosítani. A leggyakoribb betegségcsoportok, illetve halálokok figyelembevételével ki kell 
dolgozni elsősorban a keringési betegségek és a daganatos betegségek megelőzésének 
módszereit, az időben történő feltárásukat biztosító szűrővizsgálatok rendjét. A megelőzés 
nem korlátozódhat kizárólag orvosi tevékenységre, az életmódnak és szemléletváltásnak, a 
környezeti káros hatások csökkentésének alapvető szerepe van. Az egészségügyben a 
gyógyítás és a betegségek felismerése mellett elsőbbséget kell kapnia a betegségek 
megelőzésének, az un. primer prevenciónak. Az egészséges életmód kialakításában az 
oktatás, a tömegkommunikáció, az egészségnevelés és az egészségügyi tájékoztatás 
szerepe jelentős. Helyi média bevonásával ezek a tájékoztatási folyamatok elindultak. Az 
elsődleges megelőzés prioritása mellett nagyobb hangsúlyt kell fordítani a másodlagos 
megelőzést szolgáló szűrőprogramok hatékonyságának fokozására. A megelőzési munka 
fő szervezője a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, végrehajtásában a háziorvosi 
szolgálat és a prevenciós tevékenységet végző hálózatok (iskola- és ifjúság-egészségügy, 
foglalkozás-egészségügy, sportorvoslás, védőnői hálózat stb.) feladata jelentős. Az 
egészségbiztosítási rendszer ez irányú támogatási rendszerét felül kellene vizsgálni és 
hatékonyabbá tenni főként a támogatási rendszerét a feladat elősegítése érdekében. Az 
emberi erőforrások fejlesztésén keresztül lehetséges a térség egészségügyi helyzetén is 
javítani, hiszen az olyan életmódból fakadó betegségek, amelyek gyakran halálesethez is 
vezethetnek, elsősorban a táplálkozási szokások, az életmód megváltoztatásával 
ellensúlyozhatóak. A térség romló egészségügyi helyzete megállítható lenne megfelelő 
kereseti és életviszonyok mellett, a felvilágosító és a szűrőprogramok szélesítésével és a 
szemléletmód gyökeres megváltoztatásával. A fentebb említett önkormányzati 
kezdeményezések megindultak, a prevencióhoz viszont anyagi erőforrásokat is meg kell 
mozgatni. 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
56 

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
Az ellátáshoz való hozzáférés helyben nem megoldott, de a fent említett városokban az 
ezekhez történő hozzáférés is biztosított. 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
 
Nincs arra vonatkozó információja az Önkormányzatnak, hogy a közétkeztetésben nem 
megfelelő az ételek minősége, feltételezhetően az egészséges táplálkozás szempontjai az 
érvényes előírási szabályoknak megfelelően be vannak tartva. A gyermekek étkeztetését a 
Tiszafüredi M.ZETI Kft. biztosítja. 
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
 
Az Önkormányzat, a gyermekekkel foglalkozó intézmények, (bölcsőde, óvoda, általános 
iskola) szakemberei, valamint a városban működő civil szervezetek fontosnak tartják a 
gyermekek, fiatalok egészséges életmódra nevelését, egészséges életmód szemléletének 
kialakítását, ezért már egészen kicsi gyermekkorban, megkezdődik a gyermekek 
labdarúgás oktatása. A település a labdajátékokban emelkedik ki. Ezekben a 
sportágakban eredményesen szerepeltek a város felnőtt és utánpótlás csapatai. Az 
utánpótlás helyzete további fejlesztéseket igényel. Jelenleg ifjú sportolók, utánpótlás 
csapatok, felnőtt versenyzők és felnőtt csapatok képviseltetik magukat a sportéletben. A 
versenysport önálló jogi személyiségű sportegyesületekben folyik, melyeket az 
Önkormányzat támogat, de nem vállalja az eltartásukat, csak részfinanszírozó szerepet 
tölt be. Az Európai Unióban és a közeljövőtől hazánkban is az állam fokozatosan kivonul a 
professzionális, úgynevezett „látványsport” közvetlen finanszírozásából. Ez azonban egy 
folyamat végén fog bekövetkezni, jelenleg a versenysport, élsport nem tudna fennmaradni 
jelentős önkormányzati, állami támogatás nélkül. 
 
A versenysport hetente kb. 200-300 ember szórakozását, kulturált kikapcsolódását 
biztosítja Tiszacsege városában. A versenysport helyzete, eredményei közérzet alakító 
tényezők, ezért is érthető az önkormányzati támogatás. Sajnálatos módon nincsenek olyan 
tőkeerős, nagy cégek, szponzorok, melyek fő támogatói lehetnének egy-egy sportágnak. 
Ezenkívül a kislányok számára mazsorett oktatás zajlik, szintén több korcsoportban. A 
Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület egészen kicsi kortól végzi a gyermekek 
néptánc oktatását, több tehetséges gyermeket Tiszafüredre hordanak át a tiszafüredi 
tánciskola szakembereihez, a tehetséggondozás szellemében, melyet saját erőből 
finanszíroz az egyesület. A Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület 
nemcsak felnőttek, hanem fiatalok és gyermekek horgászszeretetre nevelését végzi, a 
tehetséges gyermekek, fiatalok horgásztáborban való részvételét anyagilag támogatják. A 
helyi általános iskolában lehetőség van birkózásra, több korcsoportban, az egészen 
fiataloktól a serdülőkig, amelyben komoly sikereket érnek el versenyzőink. 2013-ban 
országos diákolimpia bronzérmet szerzett egyik versenyzőjük. Ezenkívül lehetőség van 
civil szervezetben a lovaglásra. 
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
A szociális alapszolgáltatást a településen a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató 
Központ látja el. A Kistérség létrehozását követően a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
feladatait 2005-től látja el a kistérség, melyhez 2007. március. 31-én társult az Idősek 
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Klubja is. Az intézményi telephelyeken a foglalkoztatottak képesítése a törvényben 
meghatározott előírásnak megfelel, működési engedéllyel rendelkeznek az intézmények. 
Az Idősek klubja intézmény által nyújtott alapszolgáltatások az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása. Az 
elmúlt évhez képest változás, hogy a Polgármesteri Hivatal által végzett szociális 
információs szolgáltatás kikerült a szociális törvényből, így önálló feladatként erről nem 
kell gondoskodni. 
Az elmúlt években a szociális intézmények által nyújtott személyes gondoskodás területén 
kedvezőtlen tendenciák indultak meg. Megnőtt a bentlakásos intézményi ellátásra szorulók 
száma, a nappali ellátást, illetve az alapellátást nyújtó intézmények szolgáltatásait igénybe 
vevő időskorúak száma is. 
Tény azonban, hogy az intézmények többségének jelentős problémát okoz a 
jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételek, valamint egyéb előírások biztosítása, 
melyet normatív támogatásból plusz önkormányzati finanszírozás nélkül megoldani nem 
képesek. További gondot jelent az ellátások iránti egyre növekvő igény, mely főleg az 
idősotthonba várakozó személyek létszámán látszik elsősorban. 
A családsegítés olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 
eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, valamint a 
különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális 
környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. E feladatot több átszervezést követően jelenleg a 
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tiszacsegei Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata látja el. 
A családsegítő szolgáltatást igénybevevők hozott problémái elsősorban anyagi jellegűek, 
ezt követik az ügyintézéshez történő segítségkérés, és a foglalkoztatással kapcsolatos 
problémák. Az esetkezelések közül számottevő a szociális-mentális problémához 
kapcsolódó esetkezelések száma, ezt követi a pszichológiai esetkezelés és a jogi 
esetkezelés. 
A szociális ellátórendszer célja 
 

 Az ellátásra szorulók szociális biztonságának megteremtése. 
 A szociális szolgáltatások ellátottakhoz történő kerülése. 
 A szociális ellátási igények felmérése és teljesítése. 
 Társadalmilag tipikus, de egyénileg jelentkező élethelyzetek feltárása. 
 Azon eszközök megtalálása, mellyel a felmerülő problémák a leghatékonyabban 

kezelhetőek 
 
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor 
 
Erre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre. 
 
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális 
és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 
 
Nincs ilyen jellegű adat, információ. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

• Iskolai rendezvények (Művelődési házban szervezett iskolai programok) 
• Óvodai rendezvények (Jótékonysági bál, Művelődési házban szervezett óvodai 

programok, óvoda udvari színpadán rendezett óvodai programok) 
•  Önkormányzati rendezvények (Csege napok, Ünnepnapok) 
• Idősek napja 
•  Szórakozóhelyek (kocsmák, a településen egyéb szórakozóhely nincs) 
• Könyvtár 
• Egyesületek, Alapítványok 
• Egyesületi, Alapítványi rendezvények (Jótékonysági bál, Ünnepnapok méltó 

megünneplése, műsorok előadásával) 
• Sportrendezvények (labdarúgás) 

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 
Nincs információ és adat etnikai konfliktusról 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka 
stb.) 
 
A lakosság a lehetőségeihez mérten törekszik arra, hogy támogassa a gyermekeket, 
időseket. Gyakran adományoznak magánszemélyek, vállalkozások a helyi egyesületeknek, 
alapítványoknak, illetve a városi rendezvényeket is támogatják. Adományaik között 
szerepel pénz, élelmiszer, ajándéktárgyak, összegezve olyan javak, amelyekkel az 
egyének, illetve vállalkozások rendelkeznek, és fel tudják ajánlani a köz javára. Az 
önkéntes munka is megfelelő intenzitású városunkban, elsősorban a jótékonysági 
rendezvények alkalmával, illetve egyéb egyesületi, alapítványi megmozdulásokon 
tapasztalható az önkéntes munka ereje, hatékonysága. 
 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos 
esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati 
szervekkel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik. 
 
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - 
biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a 
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
 

Etnikai konfliktusok nem jellemzőek, a garázdaság esetei nem etnikai konfliktusból 
adódnak. A helyi nemzetiségi önkormányzat rendszeresen szervez adományosztást, 
pályázatok írására törekszik. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 
 
Összességében megállapítható, hogy a lakosság számához viszonyítva nagyon 
magas a munkanélküliek száma, akiknek több mint 50 %-a tartósan munkanélküli. A 
településen a 2012-es évben a munkaképes korú lakosság száma a legmagasabb, az 
állandó népességből 2608 fő, tehát az állandó lakosság több mint fele, 54,27%-a. 
Vagyis az Önkormányzat legnagyobb felelőssége és feladata az aktív lakosság 
megerősítésén van, a lakosok foglalkoztatásának megoldása a leginkább fontos 
célkitűzés. A legnagyobb foglalkoztató a közfoglalkozást is biztosító Önkormányzat, 
viszont így lehetőséget kapnak a mélyszegénységben élők és a romák is a 
foglalkoztatásra, mellyel ha minimális mértékben is, de javul anyagi biztonságuk, 
megélhetési körülményeik. Diszkrimináció a foglalkoztatás területén nem 
tapasztalható, évekre visszamenőleg nem voltak atrocitások a roma és nem roma 
lakosság körében faji hovatartozás miatt, és erre a foglalkoztatásban is nagyon 
odafigyelnek a munkáltatók. A roma nemzetiségi önkormányzattal a települési 
önkormányzat partnersége megfelelő. A mélyszegénységben élők helyzetének 
javítására szinte egyetlen lehetőség a munkahelyteremtés, valamint a támogatások, 
segélyek megfelelő időben és összegben történő kiosztása, indokolt esetben a 
támogatás segítséggel történő felhasználása, melyre nagy figyelmet fordít az 
Önkormányzat. A végzettség tekintetében nagy arányú az általános iskolai 
végzettséggel nem, vagy csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma, 
így a szakmunkát igénylő területeken elhelyezkedésük gátolt, többnyire a betanított 
munkavégzést biztosító munkahelyeken, valamint a közfoglalkoztatásban van 
lehetőségük elhelyezkedésre. Az alacsony iskolai végzettségűek és pályakezdő 
munkanélküliek számára érettségit, valamint OKJ-s szakmát biztosító képzések 
elérhetők Tiszacsegén, vagy a szomszédos településeken. A lakásállomány évekre 
visszamenőleg stagnál. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer a törvényi 
előírásoknak megfelelően, összehangoltan, jól működik. 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata 
során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Alacsony foglalkoztatási esélyek az 
alacsony státuszúak körében, melynek 
hátterében az alacsony iskolai végzettség, 
a szakképzettség hiánya áll. 

Az elsődleges munkaerő-piacon való 
elhelyezkedés elősegítése érdekében az 
oktatáshoz       való       hozzáférés 
esélyegyenlőségének szellemében 
képzések biztosítása, mely a foglalkoztatási 
esélyek javulását eredményezi. 

Eladósodás Adósságkezelési tanácsadás/képzés 
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2015-ös felülvizsgálat A fejlesztési terv megvalósításának   
akadályozottsága miatt az intézkedési tervbe 
nem beépíthető. 

 
 
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, 
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
A gyermekek helyzetének vizsgálata során figyelembe kell venni a gyermekek helyzetének 
általános jellemzőit (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai 
trendek stb.) 
 
Állandó népességből a gyermekek száma 2012 
 

állandó népesség száma 4805fő 

nő 2409fő 
50,13% 

férfi 2396fő 
49,86% 

0-2 évesek 124fő 
2,58% 

0-14 éves nők 349fő 
7,26% 

0-14 éves férfiak 405fő 
8,42% 

15-17 éves nők 78fő 
1,62% 

15-17 éves férfiak 104fő 
2,16% 

18-59 éves nők 1157fő 
23,85% 

18-59 éves férfiak 1451fő 
30,19% 

60-64 éves nők 140fő 
2,91% 

60-64 éves férfiak 123fő 
2,55% 

65 év feletti nők 493fő 
10,26% 

65 év feletti férfiak 313fő 
6,51% 
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Állandó népességből a gyermekek száma 201410 
 

állandó népesség száma 4522fő 

nő 2242fő 
49,6% 

férfi 2280fő 
50,4% 

0-2 évesek 135fő 
3% 

0-14 éves nők 328fő 
7,3% 

0-14 éves férfiak 385fő 
8,5% 

15-17 éves nők 58fő 
1,3% 

15-17 éves férfiak 77fő 
1,7% 

18-59 éves nők 1224fő 
27,1% 

18-59 éves férfiak 1374fő 
30,4% 

60-64 éves nők 152fő 
3,4% 

60-64 éves férfiak 146fő 
3,2% 

65 év feletti nők 505 
11,2% 

65 év feletti férfiak 298 
6,6% 

 
A 0-3 évesek száma az elmúlt 5 év adatai alapján: 
 

 0-3 év közötti gyermekek 
száma 

2008 210 
2009 200 
2010 183 
2011 176 
2012 157 
2013 164 
2014 179 

 
Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 

                                                           
10 2014-ben az állandó népességből a 0-17 évesek száma 848 fő. 
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élve születések száma 

 
halálozások száma 

természetes szaporodás 
(fő) 

2008 47 60 -13 
2009 39 70 -31 
2010 34 60 -26 
2011 49 67 -18 
2012 42 72 -30 
2013 39 55 -16 
2014 53 75 -22 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A vizsgált évek adatai mutatják, hogy a halálozások száma évekre visszamenőleg 
meghaladja az élve születések számát, a 2012-es év kiugróan magas, 30 fővel többen 
haláloztak el, mint ahány gyermek született. A születések számának csökkenéséhez 
nagymértékben hozzájárul a terhesség megszakítások egyre nagyobb száma. A 
népességcsökkenés egyik sarkalatos pontja tehát az élve születések számarányának 
csökkenése az elvándorlás mellett. Az Önkormányzat fontos feladata a népességmegtartó 
erejének fokozása mellett a gyermekvállalási kedv ösztönzése, mely egy élhető városban 
tud megvalósulni. 
 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és 
aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete 
 
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, 
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 
 
 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, 
vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a 
családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket 
védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 
 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, 
valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
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Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
 18 év alattiak 

száma a 
népességben 

Védelembe vett 
18 év alattiak 

száma 

Megszűntetett 
esetek száma a 18 
év alatti védelembe 

vettek közül 

Veszélyeztetett 
kiskorú gyermekek 

száma 

2008 na 17 2 77 
2009 na 28 4 43 
2010 na 30 6 42 
2011 872 26 4 63 
2012 1002 22 8 87 

Forrás: TeIR 
 

A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. 
A jegyző védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az 
alapellátások önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem 
tudja, de segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A 
települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának 
figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése 
alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást 
megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a 
rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - 
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, 
amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
A védelembe vétellel a gyermekjóléti szolgálat szakemberei arra törekszenek, hogy a 
gyermekek családból történő kiemelését megelőzzék. Céljuk, hogy a családdal, szülőkkel, 
gyermekkel, valamint a bevonható segítő szakemberekkel, támogatókkal a felmerülő 
probléma megszűnjön, vagy olyan mértékben mérséklődjön, hogy a gyermek 
veszélyeztetettsége megszűnjön. A szakemberek tapasztalatai szerint a leggyakoribb 
probléma az anyagi nehézségekből adódó megélhetési probléma, melyhez szervesen 
társul, hogy a gyermeket nem tudják megfelelően étkeztetni, öltöztetni, hiányosak a 
felszereléseik, a szükséges orvosi ellátást nem kapják meg. A veszélyeztetett gyermekek 
többsége a mélyszegénységben élő családokból kerül ki, viszont a védelembe vett 
gyermekek közül sokan nem a mélyszegénységben élő családok gyermekei. Gyakran 
előfordul, hogy jó körülmények között élő családban élő gyermeket is szükséges 
védelembe venni. (szabálysértés, bűncselekmény elkövetése, iskolai mulasztás.) 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A 
támogatások zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. 
A helyzetelemzés során a legfontosabb vizsgálati szempont, hogy a legjobban rászoruló 
családok gyermekei hozzájutnak-e a támogatásokhoz. A támogatások mindegyikét 
hivatalos iratokkal kell igényelni, igazolni. A mélyszegénységben élő személyek, családok 
gyakran megfelelő papírok, jövedelemigazolás vagy egyéb okok miatt nem jutnak hozzá 
szolgáltatásokhoz. 
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Tiszacsegén a családok hozzájutnak a számukra igényelhető támogatásokhoz, 
szolgáltatásokhoz. Az Önkormányzat, nevelési, oktatási intézmények, családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat szakemberei mindent megtesznek annak érdekében, hogy az 
ellátásokhoz minden család hozzájusson, ezzel is könnyítve megélhetési nehézségeiket. 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás, 
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

 Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesítettek 

száma 

Ebből 
tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesítettek 

száma 

2008 620 na 0 na 1 
2009 593 na 0 na 6 
2010 754 na 0 na 7 
2011 728 na 0 na 0 
2012 715 na 0 na 0 
2013 685 8 0 0 2 
2014 656 8 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső 
havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a 
kiegészítő illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot 
az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző, amennyiben a gyermeket gondozó család 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, 
vagy közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) 
gyermekétkeztetés normatív kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: 
augusztus és november hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága 
tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll c) külön jogszabályban 
meghatározott egyéb kedvezmény. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos 
helyzetű és hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók 
ingyenes étkeztetésben részesülnek. Az intézményi étkeztetés kedvezményeit a Gyvt. 
151.§ tartalmazza. 
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Ingyenes tankönyvellátásra, egyben 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre 
jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, 
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes 
tankönyvellátásra jogosult az tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási 
támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros 
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
 

Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények 
 

Biztosított szülők ellátásai Nem biztosított szülők ellátásai 
családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás 

gyermekgondozási segély 
gyermeknevelési támogatás 

anyasági támogatás 
táppénz  

gyermekápolási táppénz  
terhességi-gyermekágyi segély  

gyermekgondozási díj  
gyermek után járó pótszabadság  
az apát megillető pótszabadság  

A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
óvodáztatási támogatás 

gyermektartásdíj megelőlegezése 
étkezési térítési díjkedvezmény 

ingyenes tankönyvellátás 
 

Konkrét számadatok sajnos nem állnak rendelkezésre, viszont a helyi információkból 
szerzett adatok arra engednek következtetni, hogy sok szülő, elsősorban édesanya 
elsődleges jövedelem forrása a családi pótlék mellett a gyermeknevelési támogatás, főként 
a mélyszegénységben élők és romák körében. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, 
nevelőszülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. 
A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár.  
 
A szülők a szükséges tájékoztatást és segítséget megkapják az Önkormányzat 
Szociális Irodájától, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól a jogosultság 
tekintetében. 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
66 

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 

Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya 
 
 
 

Év 

 
Ingyenes 

étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1- 
8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 
 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma 

2008 91 134 38 na 
2009 96 166 23 67 
2010 101 230 17 96 
2011 103 257 12 103 
2012 105 333 11 103 
2013 121 302 19 69 
2014 91 297 23 66 

 
Forrás: TeIR, Önkormányzati adatok 

 

Kedvezményes gyermekétkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
megállapítása esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 
igénybevételére. 
 

Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki 

a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá 
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 

pénzbeli támogatást folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1) 
 

Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a 
fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai 
nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és 
két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem 
veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen 
szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés esetében is 
 
Az ingyenes étkeztetésben részesülő gyermekek száma folyamatosan emelkedik, kiugró 
emelkedés a 2010-es évtől tapasztalható. Ennek hátterében az áll, hogy a korábbi években 
csak az 5. osztályos gyermekek számára volt biztosítható az ingyenes étkeztetés, majd 
az évek előrehaladtával ezt kibővítették, jelenleg a 8. osztályos gyermekek is 
részesülhetnek ezen kedvezményben. 
 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
A településen nem él olyan gyermek, akinek nincs magyar állampolgársága 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 
 
A szegregált lakóterületen nagy arányban élnek iskoláskorú és fiatalabb gyerekek, akik 
egészséges fejlődéséhez hiányoznak a megfelelő anyagi feltételek, ez a legtöbb családban 
nincs meg. A lakóterületszerű környezet és a rossz szociokulturális háttér komoly 
lemaradásokat eredményez a gyermekeknél a közoktatási rendszerben, ez alapvetően 
meghatározza előrehaladásukat. A roma lakosok társadalmi hátrányainak nagy része a 
hatalmas méretű iskolai lemaradásukból származik. Az iskolai végzettség függvényében 
csökken a munkanélküliség kockázata. Több magatartásproblémával rendelkező gyermek 
van közöttük, akik részére az elmúlt évben TÁMOP program keretében elnyert támogatás 
segítségével személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartottak. Tiszacsegén az általános 
iskolás korú gyermekek 5,1%-a sajátos nevelési igényű tanuló, akik mindannyian 
integráltan oktathatóak a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság véleménye 
szerint. Ezek a gyermekek gyógypedagógiai oktatásban részesülnek integrált keretek 
között. Az iskola tanulóinak 76,3%-a hátrányos helyzetű, míg 31,5%-a halmozottan 
hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos helyzetűek jelentős részét a roma 
gyerekek teszik ki, sokan közülük szegregátumban élnek. 
 
A város elkészítette a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetértékelését, majd az erre 
alapozott Intézkedési Tervét, amelyet a Képviselő-testület jóváhagyott, és az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia Antiszegregációs Tervének is egyik alapját képezi. Tiszacsege 
rendelkezik a törvényben szabályozottaknak megfelelően hat évre szóló – a közoktatási 
feladatok megszervezéséhez szükséges – Intézkedési Tervvel, amely az integrációs és 
antiszegregációs feladatokat is tartalmazza. A korábbi fenntartó Önkormányzat jelentős 
pályázati forrásokat nyert el a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére. A 
tartalmi fejlesztések (tantermek, fejlesztő helyiségek, előadók) lehetőséget teremtenek az 
IKT eszközök fogadására is. Tiszacsegén az általános iskolás korú gyermekek 5,1%-a 
sajátos nevelési igényű tanuló, akiknek mindössze 2%-a integráltan oktatható a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői bizottság véleménye szerint. Az iskolák felvettek feladataik 
közé olyanokat, amelyek túlmutatnak a szorosan vett oktatási-nevelési tevékenységen, 
megpróbálják a hatókörüket a tanulók családjaira is kiterjeszteni. Legtöbbször ez a 
kulturális-művelődési tevékenységet jelenti, de a szociális feladatok is szinte minden 
iskolában megjelentek. Általában a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a szociális 
deficitek pótlása, a szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése jelent meg az iskolák 
feladatai között. Az iskolának fel kell készülnie arra, hogy kellő felkészültség nélkül nem 
lehet áthidalni a különböző kultúrák közötti szakadékot. A hátrányos helyzetből induló 
tanulóknál az iskola nem alapozhat arra, hogy a roma lakóterületen élő szülők kielégítik a 
gyermekeik fizikai és fejlődési szükségleteit, ugyanis a szűkösség viszonyai között erre 
csak részben képesek. 
 
A szociális alapszolgáltatásokat önkormányzati intézmények és az önkormányzat 
részvételével működő Többcélú Kistérségi Társulás biztosítják, tevékenységüket a város 
egész területére kiterjesztve. A szegregált lakóterületen a gyermekjóléti szolgálat és a 
családsegítő szolgálat szakemberei napi rendszerességgel fordulnak meg. A 
szegregátumban élők szociális problémáit tapasztalva a szociális és gyermekjóléti 
szakemberek adott területen való jelenléte két féle módon valósul meg: 

• területi munka (családlátogatások): a védőnői, a gyermekjóléti és a 
családsegítő szolgálat szakemberei részéről 
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• kitelepített szolgáltatások szervezése az elérhetőség érdekében, pl. 

játszóházak, családi napok, nyári napközis tábor, munkaerő-piaci információs 
napok, nyári gyermekétkeztetés (valamennyi ingyenes szolgáltatás). 

 
A lakóterületi gyerekek a város iskoláiban tanulhatnak integrált oktatás keretein belül. Az 
integráció előkészítésének időszakában az előkészítést végző munkacsoport áttekintette a 
település hosszabb távú fejlesztésének lehetőségeit, kényszereit. Az intézmények 
feladatrendszerének és finanszírozásának elemzésekor láthatóvá váltak azok a 
feladatátrendezési kényszerek és finanszírozási problémák, amelyek egy hosszú távú 
döntést indukálva az intézményi integráció megerősítését, a feladatok koncentrálását, a 
feladatellátók számának optimalizálását erősítette. 
 

Az integráció előkészítése során elemzésre kerültek a közoktatási törvényből adódó 
feladatok, valamint azok hatása a város és a járás oktatási rendszerére: 

• esélyegyenlőségi, integrációs feladatok, 
• a nem szakrendszerű oktatás bevezetése, 
• a kompetencia alapú oktatási stratégiák kidolgozása 

meghonosítása, 
• az iskolai lemorzsolódás csökkentése. 

 
A közoktatási törvényben megfogalmazott esélyegyenlőségi-integrációs feladat-rendszer 
és az ezt kiszolgáló infrastrukturális háttér elemzése azt igazolta, hogy pályázati 
rendszeren keresztül fejleszteni és modernizálni szükséges a közoktatási feladatot ellátó 
intézményeket, az oktatási infrastruktúrát. 
 

Az oktató-nevelő munka eredményességét az alábbi területen vizsgálták: 
• a lemorzsolódások, illetve a továbbtanulás aránya, 
• a tanulmányi versenyek, illetve a kompetenciamérések eredményei, 
• az SNI és a HH/HHH gyermekek tanulmányi eredményességei. 

 
A vizsgálat az alábbi megállapításokat tette: 

• Az általános iskolában nincs szegregáció, az osztályok kialakítása a 
jogszabályoknak megfelelően történt. 

• A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek között még mindig 
magas a lemorzsolódás aránya. 

• Növekszik a középiskolába jelentkező HH/HHH gyermekek aránya, de 
lemorzsolódásuk, kimaradásuk súlyos probléma. 

• Az intézmény, ha kismértékben is, de lemarad a kompetenciamérésekben az 
országos átlagtól, de szövegértésből az országos átlag fölött teljesített. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal 
élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 
1-éig hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. 
pontjában rögzített definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 
vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni. A 2013. szeptember 
1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, 
szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű 
az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén 
a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának 
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be 
sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében 
nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós 
nevelésbe vettek. 
 
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított 
statisztikai adatokat minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére 
(Nktvr. 27-29. §) 
 
Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely 
előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik: 
 a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
  A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának 

formái 
 a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, 

b) a családi napközi, 
c) a családi gyermekfelügyelet, 
d) a házi gyermekfelügyelet, 
e) az alternatív napközbeni ellátás. 

 
  A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti 

gondozását családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi 
és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb 
szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, 
mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, 
lakhatásáról, vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. 
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  Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság 
szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését 
biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet 
részt. A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell 
többek közt a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy 
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 

 
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy 
védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 
 
Védőnői álláshelyek száma (0-3év) 
 védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 2 90 
2009 2 103 
2010 2 79 
2011 2 72 
2012 2 53 
2013 2 53 

  Forrás: TeIR, önkormányzati adatgyűjtés 
 
  0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként védőnők száma 
 2008 2 210 105 

2009 2 200 100 
2010 1 183 183 
2011 1 176 176 
2012 1 157 157 
2013 1 157 157 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 

Orvosi ellátás 
 

 Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

 
Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

 
házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok 
száma 

2008 4 3 1 
2009 4 3 1 
2010 4 3 1 
2011 4 3 1 
2012 4 3 1 
2013 4 3 1 

Forrás: TeIR 
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Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott esetek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek 

száma 

Felnőtt házi orvos 
által ellátott esetek 

száma 
2008 0 37302 8254 29048 
2009 0 39099 8239 30860 
2010 0 42511 8371 34140 
2011 0 41777 7548 34229 
2013 0 46932 8044 38888 

 
Forrás: TeIR, önkormányzati adatgyűjtés 
 

Az egészségügyi és szociális ellátórendszer a törvényi előírásoknak megfelelően, 
összehangoltan, jól működik. Nincs betöltetlen gyermekorvosi körzet, ezenkívül 2 
fogorvosi körzet és központi orvosi ügyelet is rendelkezésre áll a településen. A védőnői 
második körzet személyi hiányának rendezése előrelépés az egészségügyi 
ellátórendszerben. 
 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. 
korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
Az óvoda külön nem rendelkezik gyógypedagógiai csoporttal, viszont 1 fő gyógypedagógust 
alkalmaznak, és fejlesztő pedagógus végzettséggel is rendelkeznek óvónők, ezenkívül 
valamennyi csoportban IPR fejlesztés folyik, tehát a gyermekek korai fejlesztése, 
rehabilitációja megoldott. 
 
d) gyermekjóléti alapellátás 
 
e) gyermekvédelem 
 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 
a) a védelembe vétel, 
b) a családbafogadás, 
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
e) a tartós nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás elrendelése, 
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A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő 
nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a társadalomba való 
beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a 
fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni 
védelemben részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a veszélyeztetettség 
megelőzése és megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös 
tájékoztatási kötelezettség is kiemelten fontos. 
 
A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos 
jogi szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 
speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók 
jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az 
adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti 
szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az 
adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. 
Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési- oktatási 
intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti 
szolgálat az általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-
18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 
 
A gyermekjóléti szolgálat feladatait több átszervezést követően jelenleg a Balmazújvárosi 
Kistérség Humán Szolgáltató központ Tiszacsegei Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata látja el, 2 fő családgondozó alkalmazásával. 
A településen a jelzőrendszer jól működik, a gyermekjóléti szolgálat által szervezett éves 
Települési Tanácskozás értékelése ezt alá is támasztja. A jelzőrendszer tagjai, vagyis a 
településen a gyermekekkel kapcsolatban álló valamennyi érintett intézmény és 
szakembereik együttműködése megfelelő, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 
gyermekkel kapcsolatban felmerülő, vagy feltárt veszélyeztetettséget jelezzék, segítséget 
kérjenek, együttműködjenek ügyükben. 
 

Tiszacsegén a fent felsorol napközbeni ellátási formák közül a bölcsőde működik, mely a 
település lélekszámához viszonyítva igen nagy számú gyermek befogadására alkalmas, 
ez a környező településekhez mérve is példaértékűnek tekinthető. 
 

A bölcsődei felvételnél vizsgálni kell, hogy érvényesül-e az az alapelv, hogy előnyt kell 
élvezzen az a gyermek, akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, 
elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője nevel; akivel együtt a családban nevelt kiskorú 
gyermekek száma a három főt meghaladja; aki családgondozásban részesül, és fejlődése 
érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége; akinek szülője orvosilag igazolt 
betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak részben tudja; akit – gyámhatósági 
határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) 
hozzátartozója nevel; akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy 
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg) 
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az ellátásáról nem vagy nehezen tud gondoskodni; akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem alacsony. 
 

A három bölcsődei csoportban 36 gyermek elhelyezését tudják biztosítani, mely azért 
rendkívül fontos, hogy a fent felsorolt szempontok érvényesülni tudnak, tehát a hátrányos 
helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is bekerülhetnek a gondozó 
rendszerbe. Ennek feltétele, hogy a gyermekjóléti szolgálat, védőnő, gyermekorvos 
javaslatot tegyen ara, hogy a gyermeknek indokolt a bölcsődei részvétel. Tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a mélyszegénységben élő, leginkább a gyermekjóléti szolgálat által is 
gondozott gyermekeket javasolják bölcsődei felvételre, akiknek étkeztetése, ellátása nem 
mindig megfelelően megoldott. 
 
Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma  
  

 
Bölcsődék 

száma 

 
Bölcsődébe 

beírt 
gyermekek 

száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

 
 

Működő összes 
bölcsődei 
férőhelyek 

száma 

2008 1 43 16 2
 2009 1 46 11 2
 2010 1 54 19 3
 2011 1 67 36 3
 2012 1 58 45 3
 2013 1 36 na 3
 Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
A helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál hozzáférhető azon krízishelyzetben 
igénybe vehető szolgáltatások köre, amelyek a gyermekek veszélyeztetettsége esetén 
igénybe vehetőek, például anya-gyermek otthonok, családok átmeneti otthonának 
elérhetőségei. Helyben fellépő krízishelyzet esetén a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat szakemberei intézkednek a szükséges intézkedésekről. 
 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való 
hozzáférés 
A sporthoz a gyermekek hozzá tudnak férni, az előzőekben már rögzítésre kerültek a 
városi sportprogramok, a pedagógusok rendszeresen szervezik a nyári és egyéb szünidei 
programokat, kirándulásokat, és az óvodapedagógusok is viszik kirándulni a nyári 
időszakban a nagy- és középső csoportos gyermekeket. Az óvodába több csoportban a 
szülőkkel közös kirándulást is szerveznek az óvodapedagógusok. 
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

  
A nyári gyermekétkeztetésnél az állam által az önkormányzatnak nyújtandó támogatás 
feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy (2012-ben) legalább 44, legfeljebb 
54 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkeztetését napi 
egyszeri melegétkeztetés formájában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy 
kedvezményesen. 
 
A nyári gyermekétkeztetés biztosítására több éve lehetősége van az önkormányzatoknak, 
de az egyszeri melegétel biztosítására több esetben tartós élelmiszer, konzerv formájában 
került sor, amely nem garantálja a gyermekek szükségleteinek figyelembe vételét. 
Tiszacsegén melegétel formájában biztosítják a rászoruló gyermekek számára a nyári 
étkeztetést. Hétvégén és a nyári szünidőn kívüli szünidőkben nem biztosított az 
étkeztetés. 

Év Nyári étkeztetésben részesülők száma 
2008 na 
2009 na 
2010 163 
2011 268 
2012 236 
2013 232 
2014 232 

 
Év Ingyenes tankönyv-ellátásban részesülők 

száma 
2008 32

 2009 35
 2010 36
 2011 35
 2012 34
 2013 34
 2014 34
  

Tiszacsegén a gyermekek étkeztetését a Tiszafüredi M.Zeti Kft. biztosítja. 
 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők 
észrevételei 
 
Nincs erre vonatkozó információ 
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j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az 
ellátórendszerek keretein belül 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 

• Az ösztöndíjpályázat pontrendszer alapján működik, és azon pályázóknak nyújt 
ösztöndíjat, ahol pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja 
meg amindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét 25 p 

• a nyugdíjminimum 101%-a és 150 %-a között van 20 p 
• a nyugdíjminimum 150%-a és 200 %-a között van 15 p 
• a nyugdíjminimum 200%-a felett van 0 p 
• a pályázó árva : 20 p 
• félárva: 15 p 
•  A pályázó beteg/fogyatékossággal élő: 20 p 
• a pályázó gyermeket nevel: 10 p 
• a pályázó állami gondozott, gyámolt: 10 p 
• a pályázó önfenntartó: 10 p 
• házas : 8 p 
• eltartott : 5 p 
• a pályázó családjában az eltartottak száma: 

o 1 fő 5 p 
o 2 fő 10 p 
o 3 vagy annál több: 15 p 

• a pályázó szülei elváltak: 10 p 
• a pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant van: 10 p 
• a pályázó családjában munkanélküliség van: 10 p 
• a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt nem részesül 

kollégiumi elhelyezésben (elutasító határozat mellékelése esetén): 10 p 
• több testvér egyidejű továbbtanulása a felsőoktatásban (nappali tagozaton) 

testvérenként 5 p 
 
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
Fogalmak: 
 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 
 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 
25. pont) 
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Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 
továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 
sajátos nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 
 

Aránytalan teher 
Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a 
gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen 
nehezebbek vagy jelentős költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a 
szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont) 
 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, 
amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek 
megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve 
amelyhez közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás 
útján – hozzájárul. 
 
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel 
kapcsolatban, így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek 
meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása 
és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz 
való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető 
tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való 
hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 
során. 
 

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen 
ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz 
tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül 
létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés 
számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a 
többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely 
személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási 
rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott 
szakmai követelményekben meghatározottakat. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti 
az egyenlő bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési 
körzetek kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét. 
 
Előnyben részesítési kötelezettségként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint ha az 
általános iskola a felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
77 

 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési 
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere (IPR) 
 

A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében 
az általános iskola és a középfokú iskola képesség kibontakoztató és integrációs 
felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének 
kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének 
kiegyenlítése folyik. A képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés 
megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató felkészítésben a hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanuló vesz részt. 
 
Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot 
szervez, melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a 
szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 
 
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő 
program megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, 
tehetséggondozó, felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 
171. § - 173. §) 
 

Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai 
felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az 
óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai 
nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai 
nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, 
iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt 
történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő 
nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás 
alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind 
pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekintve. 
 
Az általános iskolában 2003 óta folyik képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés. 
A pedagógusok tíz éve végzik a hátrányos helyzetű, kiemelten a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatását, tehetséggondozását, a tanulmányi munka terén 
igyekszenek javítani sikerességüket, lemorzsolódásuk megakadályozására különböző 
programokat szerveznek. Tiszacsege Város Önkormányzata évek óta sikeresen pályázott 
az esélyegyenlőséget támogató intézkedéseket segítő integrációs pénzeszközökre, 
segítve ezzel ezt a munkát. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott 
körültekintéssel kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó 
lemorzsolódás megelőzhető legyen. Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a 
tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az 
így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet 
számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
78 

helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat 
véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse 
tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának 
döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét (Nkntv. 45. §). 
 
Tiszacsegén az óvodában és iskolában is IPR alapú nevelés és oktatás zajlik, 
megkönnyítve ezzel a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos 
nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai részvételét, felzárkóztatását. 
 
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának 
megoszlása az óvodában és általános iskolában: 
 

Óvodai nevelés adatai  
 3-6 éves 

korú 
gyermekek 

száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

 
Óvodai 

férőhelye 
k száma 

Óvodai 
feladat- 
ellátási 
helyek 
száma 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyógypedag 

ógiai 
csoportok 

száma 
2008 na 7 175 1 163 0 
2009 na 7 175 1 162 0 
2010 148 7 175 1 161 0 
2011 156 7 175 1 162 0 
2012 266 7 175 1 167 0 
2013 157 7 175 1 162 0 
2014 127 7 175 1 167 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés  

Az óvodai ellátás igénybevétele 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2012-2013. év 

 
3 éves 

 
4 éves 

 
5 éves 

 
6 éves 

 
7 éves 

 
Össze 

sen 
Székhely       
Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma 25 49 56 32 5 167 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 0 0 0 0 0 0 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

 
 

na 

 
 

na 

 
 

na 

 
 

na 

 
 

na 

 
 

na 

A beíratott gyermekek közül  a 
hátrányos helyzetűek létszáma na na na na na 127 

A beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

 
73 
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Az óvodai ellátás igénybevétele 2014-2015 

 
2014-2015. év 

 
3 éves 

 
4 éves 

 
5 éves 

 
6 éves 

 
7 éves 

 
Össze 

sen 
Székhely       
Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma 27 34 33 19 1 167 

Más településről bejáró 
gyermekek létszáma 0 0 0 0 0 0 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

 
 

na 

 
 

na 

 
 

na 

 
 

na 

 
 

na 

 
 

na 

A beíratott gyermekek közül   a 
hátrányos helyzetűek létszáma 1 3 na 2 na 6 

A beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

 
14 

 
17 

 
22 

 
18 

 
na 

 
71 

 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 2012-2013-as év 
  

 
 
 

beíratott hátrányos helyzetű 
gyermekek létszáma 

 
 
 

beíratott halmozottan 
hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma 

Csoport 1 19 9 
Csoport 2 19 12 
Csoport 3 17 11 
Csoport 4 18 9 
Csoport 5 16 11 
Csoport 6 16 10 
Csoport 7 22 11 
Összesen 127 73 
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél 
idősebb gyermekek 

 
0 

 
5 

A csoportok összlétszámából a 7 évesnél 
idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat 
véleménnyel) 

 
 

0 

 
 

0 
Forrás: TeIR, Önkormányzati adatgyűjtés, Helyi/óvodai adatgyűjtés 
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A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 2014-2015-ös év 

  
 
 
 

beíratott hátrányos helyzetű 
gyermekek létszáma 

 
 
 

beíratott halmozottan 
hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma 

Csoport 1 0 12 
Csoport 2 2 9 
Csoport 3 1 9 
Csoport 4 0 11 
Csoport 5 0 10 
Csoport 6 3 10 
Csoport 7 0 10 
Összesen 6 71 
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél 
idősebb gyermekek 

 
0 

 
1 

A csoportok összlétszámából a 7 évesnél 
idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat 
véleménnyel) 

 
 

0 

 
 

0 
Forrás: TeIR, Helyi/óvodai adatgyűjtés 
 

Az óvodában valamennyi csoportban IPR alapú fejlesztést alkalmaznak. 
 
A Városi Óvoda és Bölcsőde rendelkezik saját intézkedési tervvel az esélyegyenlőség 
előmozdítása érdekében, melynek célja, hogy biztosítva legyen az egyenlő bánásmód 
elvének teljesülése, az esélyteremtés, a hátrányok kompenzálása. 
 
Céljuk 

• a diszkrimináció mentesség, 
• a szegregáció mentesség, 
• a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelési-oktatási és társadalmi 

integrációjának támogatása 
• az SNI gyermekek optimális fejlődésének biztosítása, a sajátos nevelési igényből 

adódó lemaradások lehetőség szerinti ellensúlyozása. 
 

Pedagógiai Programjuk pedig a tényfeltáró elemzésekre építve kívánja már 3 éves korban 
elkezdeni a roma gyerekek egyéni, differenciált fejlesztését a sikeres iskolai tanulás, 
valamint a társadalmi esélyegyenlőség érdekében. 
 
Tehát nem csupán csak az IPR alapú nevelés megvalósításával igyekeznek megteremteni 
az esélyegyenlőség biztosítását, hanem Pedagógiai Programjuk alapvető feladatának is 
tekintik azt. 
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Általános iskolások adatai 2011 
 Létszám (fő) 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek 
létszáma 430 

Más településről bejáró általános iskolások 25 
Más településről bejáró hh gyerekek 22 

Más településről bejáró hhh gyerekek 14 
Más településre eljáró általános iskolások 3 

Más településre eljáró hh gyerekek 3 
Más településre eljáró hhh gyerekek 3 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek 329 
Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek 162 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 
 

Általános iskolások adatai 2014/2015 
  Létszám (fő) 

A településen élő altalános iskolás korú gyermekek 
létszáma 406 
Más településről bejáró általános iskolások 34 
Más településről bejáró hh gyerekek 5 
Más településről bejáró hhh gyerekek 17 
Más településre eljáró általános iskolások 6 
Más településre eljáró hh gyerekek 1 
Más településre eljáró hhh gyerekek 2 
Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek 57 
Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek 148 
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Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton nyolcadikos HHH-s tanulókhoz 
viszonyítva 

 
 
  

Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 
(érettségit adó 
képzés) (%) 

Szakiskolai képzés 
(%) 

Nem tanult tovább 

(%) 
  

Össz 
létszá 
mon 
belül 

 
 

HHH- 
tanulók 
körében 

 
Össz 
létszá 
mon 
belül 

 
 

HHH- 
tanulók 
körében 

 
Össz 
létszá 
mon 
belül 

 
 

HHH- 
tanulók 
körében 

 
 
összlétszámo 

n belül 

HH 
H- 

tanu 
lók 

köré 
ben 

2008/200 
9 16,9 0 44 37,5 33,89 43,75 1,69 6,25 

2009/201 
0 26 0 37 25 32 60 5 15 

2010/201 
1 22 5,5 50 33 27 55,5 1 6 

2011/ 
2012 19 5,5 37 33 42 55,5 2 6 

országos 
átlag: 

2011/201 
2 

 
 

34,00% 

 
 

35,00% 

 
 

29,00% 

 

 

 
Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton nyolcadikos HHH-s 
tanulókhoz viszonyítva 2014/2015 

 
 
  

Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 
(érettségit adó 
képzés) (%) 

Szakiskolai képzés 
(%) 

Nem tanult tovább 

(%) 
  

Össz 
létsz

á 
mon 
belül 

 
 

HHH- 
tanulók 
körében 

 
Össz 
létszá 
mon 
belül 

 
 

HHH- 
tanulók 
körében 

 
Össz 
létszá 
mon 
belül 

 
 

HHH- 
tanulók 
körében 

 
 
összlétszámo 

n belül 

HH 
H- 

tanu 
lók 

köré 
ben 

2013 
/2014 6 0 26 4 14 10 2 2 
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Iskolai ellátás igénybevétele 
2012-2013. tanév         

 
 
 
Évis 
métl 
ők 
szá 
ma 

  
 
 
 

Létszám, 
amelynek alapján 

integrációs 
normatívát 
igényelnek 

 
 
 
Telephely1 (szükség 
szerint, töröljön vagy 
szúrjon be plusz 
sorokat) 

 
 
 

Tagozat 
meg- 

nevezés 
e 

 
 
 
 
Létsz 
ám 

 
 
 
 
Napk 
özis 

 
 
 
 
Bejár 

ó 

 
 
Hátrány 

os 
helyzet 

űek 
létszám 

a 

 
Halmoz 

ottan 
hátrány 

os 
helyzet 

űek 
létszám 

a 

 
Sajátos 

 
nevelés 
i igényű 
tanulók 
létszám 

a 

 
 

SNI 
tanulók 
számáb 
ól a hhh 
tanulók 
száma 

Magán- 
tanulók 
száma 

 

1. évfolyam A osztály normál 29 20 0 26 13 1 1 3 0 17 
1. évfolyam B osztály normál 29 20 6 23 10 1 0 1 0 13 

2. évfolyam A osztály normál 24 14 1 23 10 1 1 1 0 12 

2. évfolyam B osztály normál 23 15 1 14 8 0 0 1 0 10 

3. évfolyam A osztály normál 23 13 1 21 8 0 0 0 0 10 

3. évfolyam B osztály normál 24 17 3 20 9 0 0 0 0 9 

4. évfolyam A osztály normál 21 7 1 19 7 2 1 0 0 9 
4. évfolyam B osztály 

normál 
21 7 0 12 5 0 0 0 0 6 

4. évfolyam C osztály 22 8 1 18 8 1 1 0 0 2 

5. évfolyam A osztály normál 29 11 2 23 13 3 1 2 0 15 

5. évfolyam B osztály normál 30 9 3 20 13 2 1 2 0 15 

6. évfolyam A osztály normál 25 8 1 19 11 2 2 1 1 13 

6. évfolyam B osztály normál 26 11 1 18 6 1 1 0 0 7 

7. évfolyam A osztály normál 26 3 1 15 7 3 2 0 1 8 

7. évfolyam B osztály normál 25 2 2 20 12 1 0 1 0 14 

8. évfolyam A osztály normál 21 0 1 14 7 1 1 0 0 16 
8. évfolyam B osztály 

normál 
15 3 0 13 7 1 1 0 0 14 

8. évfolyam C osztály 18 2 0 11 8 2 2 0 0 11 

Összesen:            
 

Iskolai ellátás igénybevétele 2014/2015 
 
  Létszám Napközis Bejáró HH HHH SNI SNI/HHH Magántanuló 

1.a 23   0 6 8 3 1 0 
1.b 23   5 2 11 0 0 0 
1.c 25   0 3 7 1 0 0 
2.a 27   6 6 10 1 0 0 
2.b 24   0 2 7 0 0 0 
3.a 26   0 5 7 2 1 0 
3.b 24   2 3 10 1 1 0 
4.a 24   1 4 6 1 1 0 
4.b 22   1 3 6 0 0 0 
5.a 24   3 2 11 1 0 2 
5.b 26   4 2 11 1 1 0 
6.a 22   2 0 13 1 1 0 
6.b 23   1 3 10 0 0 1 
6.c 23   1 4 7 1 0 0 
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7.a 29   2 4 8 3 2 0 
7.b 26   4 2 14 1 0 1 
8.a 23   1 4 9 2 1 2 
8.b 25   1 5 6 1 1 0 

 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG 1 db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 175 
 
Óvodai csoportok száma 

 
7 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 07.00-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét augusztusban 

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 15 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 12 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Dajka/gondozónő 7 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés  
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Iskola személyi feltételek 
 Fő Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító 0 0 
Szaktanítást végző tanítók száma 16 0 
Szaktanítást végző tanárok száma 21 0 
Gyógypedagógusok létszáma 1 0 
Gyermekvédelmi felelős 1 0 
Iskolaorvos 0 0 
Iskolapszichológus 0 0 
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
száma 2 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Iskola személyi feltételek 2014/2015 
 Fő Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító 0 0 
Szaktanítást végző tanítók száma 18 0 
Szaktanítást végző tanárok száma 20 0 
Gyógypedagógusok létszáma 1 0 
Gyermekvédelmi felelős 1 0 
Iskolaorvos 0 0 
Iskolapszichológus 0 0 
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
száma 3 0 

 
A személyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelnek, ugyan sem az óvodában, sem 
az iskolában nem foglalkoztatnak pszichológus szakembert, viszont a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat heti egy alkalommal 5 órában biztosítja ingyenesen a 
pszichológiai szolgáltatást, melyet leginkább az óvodába és iskolába járó gyermekek 
vesznek igénybe. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés 
területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció 
 

Nincs ilyen jellegű információ  

d) az intézmények között a tanulók 
hatékonyságában mutatkozó eltérések 

iskolai eredményességében, az oktatás 
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Kompetenciamérési adatok     

 
 2003 2004 2006 2007 2008 
Országos 
kompetencia 
-mérés 
eredménye 

Isko 
la 
átla 
ga 

Or 
szá 
gos 
át 
lag 

Isko 
la átla 
ga 

Or 
szá 
gos 
át 
lag 

Isko 
la 
átla 
ga 

HHH 
tanu 
lók 
átla 
ga 

Or 
szá 
gos 
át 
lag 

Isko 
la 
átla 
ga 

HHH 
tanu 
lók 
átla 
ga 

Or 
szá 
gos 
át 
lag 

Isko 
la 
átla 
ga 

HHH 
tanu 
lók 
átla 
ga 

Or 
szá 
gos 
át 
lag 

Szövegértés 
6. évfolyam  

406 
 
500 

 
451 

 
509 

 
500 

 
402 

 
512 

 
457 

 
442 

 
516 

 
481 

 
421 

 
519 

8. évfolyam 
–- –  

437 
 
500 

 
455 

 
400 

 
497 

 
422 

 
369 

 
497 

 
498 

 
348 

 
506 

10. évfolyam  
376 

 
500 

 
356 

 
499 

 
- 

 
- 

 
501 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Matematika 
6. évfolyam  

422 
 
500 

 
445 

 
505 

 
480 

 
387 

 
493 

 
423 

 
373 

 
500 

 
467 

 
422 

 
499 

8. évfolyam 
–- –  

470 
 
500 

 
441 

 
372 

 
494 

 
413 

 
352 

 
491 

 
472 

 
351 

 
497 

10. évfolyam  
368 

 
500 

 
362 

 
497 

 
- 

 
- 

 
499 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 2009 2010 2011 
Országos 
kompetencia 
-mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Szövegértés 
6. évfolyam  

512 
 
513 

 
1419 

 
1483 

 
1370 

 
1272 

 
1465 

8. évfolyam 
443 502  

1504 
 
1583 

 
1541 

 
1492 

 
1577 

Matematika 
6. évfolyam  

457 
 
489 

 
1387 

 
1498 

 
1364 

 
1263 

 
1486 

8. évfolyam 
391 484  

1487 
 
1622 

 
1517 

 
1434 

 
1601 

 

Forrás: Intézményi adat 
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Kompetenciamérési adatok 
 

 2012 
 

2013 2014 
Országos 
kompetencia 
-mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Szövegértés 
6. évfolyam  

1370 
 
1472 

 
1443 

 
1497 

 
1327 

 
1251 

 
1481 

8. évfolyam 
1461 1567 

 
1469 

 
1620 

 
1493 

 
1466 

 
1577 

Matematika 
6. évfolyam  

1402 
 
1489 

 
1445 

 
1489 

 
1326 

 
1257 

 
1491 

8. évfolyam 
1477 1612  

1437 
 
1555 

 
1511 

 
1479 

 
1617 

 

 
A kimutatásból kitűnik, hogy meg kell erősíteni a kompetencia fejlesztés területeit, 
nagyobb figyelmet kell fordítani a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
tanulmányi teljesítményének fokozására, motiváltságuk növelésére. A növekvő számú 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók gyenge tanulmányi teljesítménye hathatós 
beavatkozás nélkül folyamatosan az országos átlag alatt tartja az intézményi átlagot. 
Ennek eszközei a következők: 

 
 az esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség 

érvényesítése érdekében a HHH és az SNI gyermekek, tanulók integrált 
nevelésével-oktatásával a társadalmi integráció segítése; 

 tehetséggondozási programok kidolgozása és megvalósítása; 
 új tanítási-tanulási stratégiák, módszerek rendszerbe építése; 
 kompetencia-alapú oktatás bevezetése, térségi elterjesztése, mentorálása, 
 tanulói, tanári kompetenciák fejlesztése, alapvető kulcskompetenciák beépítése 

az oktatási rendszerbe a tanulók lemorzsolódásának csökkentése érdekében; 
 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Nincs erre vonatkozó adat, információ. 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 
 
Összességében a terület átható elemzése során megállapítható, hogy a gyermekek 
védelmének rendszere megfelelő a településen. A gyermekjóléti alapellátások, az 
egészségügyi ellátás, az iskolai oktatás, az óvodai nevelés területén mindent 
megtesznek azért, hogy a nagyszámú, mélyszegénységben élő gyermekek helyzetén 
javítani tudjanak, és ennek érdekében szoros együttműködést alkalmaznak 
egymással az érintett területek szakemberei. A gyermekek helyzetén javítani tudó 
intézmények, szolgáltatások az előírásoknak megfelelő szakemberszámmal 
elérhetőek. A családok megkapják a szükséges tájékoztatást az igénybe vehető 
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támogatásokról, ellátásokról. A kiemelt figyelmet igénylő és fogyatékkal élő 
gyermekeket az IPR alapú rendszerben oktatják, gyógypedagógus szakember is 
alkalmazásban áll az iskolában. Ennek ellenére a mélyszegénységben élő gyermekek 
száma továbbra is magas, szükség van tehát a jövőben is a családok támogatására, a 
gyermekek megsegítésére, a rendelkezésre álló valamennyi eszköz felhasználásával. 
 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Sok a hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű, mélyszegénységben 
élő gyermekek száma 

Oktatási, képzési támogatások, 
felzárkóztató képzések, átképzések a 
szülők hatékony munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítése érdekében. 

 
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
 

• Az Alaptörvény XV. Cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind 
a nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, 
politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 

• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód 
elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a 
munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK 
irányelv, 

• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód 
elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

• a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő 
megvalósításáról. 

 
A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen 
az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a 
szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a 
munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 
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Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 
Állandó népességből a nők száma 2012 

állandó népesség száma 4805fő 

nő 2409fő 
50,13% 

férfi 2396fő 
49,86% 

0-2 évesek 124fő 
2,58% 

0-14 éves nők 349fő 
7,26% 

0-14 éves férfiak 405fő 
8,42% 

15-17 éves nők 78fő 
1,62% 

15-17 éves férfiak 104fő 
2,16% 

18-59 éves nők 1157fő 
23,85% 

18-59 éves férfiak 1451fő 
30,19% 

60-64 éves nők 140fő 
2,91% 

60-64 éves férfiak 123fő 
2,55% 

65 év feletti nők 493fő 
10,26% 

65 év feletti férfiak 313fő 
6,51% 
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Állandó népességből a nők száma 201411. 
 

állandó népesség száma 4522fő 

nő 2242fő 
49,6% 

férfi 2280fő 
50,4% 

0-2 évesek 135fő 
3% 

0-14 éves nők 328fő 
7,3% 

0-14 éves férfiak 385fő 
8,5% 

15-17 éves nők 58fő 
1,3% 

15-17 éves férfiak 77fő 
1,7% 

18-59 éves nők 1224fő 
27,1% 

18-59 éves férfiak 1374fő 
30,4% 

60-64 éves nők 152fő 
3,4% 

60-64 éves férfiak 146fő 
3,2% 

65 év feletti nők 505 
11,2% 

65 év feletti férfiak 298 
6,6% 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 
 

 nyilvántartott álláskeresők 
száma 

 nő férfi össze 
sen 

 fő fő fő 
2008 303 247 590 
2009 340 258 598 
2010 338 315 653 
2011 287 243 530 
2013 193 193 530 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
                                                           
11 2014-ben 2242 fő a női lakosok és 2280 fő a férfi lakosok száma. Ez 38 fős létszámkülönbséget jelent a férfiak 
javára. A 0-17 évesek számát tekintve magasabb a férfiak aránya, 104 fővel, tehát összességében 156 fővel több a 
fiatal és aktív korú férfiak száma a nőkhöz viszonyítva. 2014-ben a munkavállalási korú nők száma 1224 fő. 
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A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya nemenként 
 

 180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküli 

 fő % 
 nő férfi összesen összesen 
2008 213 113 326 63,17 
2009 257 104 361 63,78 
2010 244 135 379 61,62 
2011 171 117 288 57,48 
2013 105 106 211 49,7 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A lakosság nem összetételét vizsgálva megállapítható, hogy összességében a női lakosok 
száma magasabb, viszont a 18-59 éves aktív korú lakosságban 150 fővel több a férfi. A 60 
év felettiek számarányát vizsgálva az tapasztalható, hogy lényegesen magasabb az 
időskorú nők száma. 2008-2011-ig vizsgálva a nyilvántartott álláskeresők számát 
megállapíthatjuk, hogy a nők körében magasabb az álláskeresők száma, ennek 
megfelelően a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számaránya is az ő 
esetükben a magasabb. Ennek hátterében állhat, hogy évekkel ezelőtt bezártak a varrodák, 
melyek 50-60 nő és azok családjaik állandó megélhetését biztosították, a helyüket 
pedig semmi sem pótolta. Továbbá az Önkormányzat után a második legnagyobb 
foglalkoztató vállalkozás a településen a NAGÉV Kft, amely elsősorban férfiak 
foglalkoztatását végzi, elenyésző a női alkalmazottak száma. Az idősellátás területén 
viszont egyre nagyobb létszámban foglalkoztatják a nőket, melyben aktív szerepet vállal a 
református egyház és civil szervezetek. Ezenkívül a női munkaerő nagy létszámban a 
kereskedelemben és a nevelés-oktatás területén képviselteti magát. 
 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 
 
Az elmúlt években helyi szinten is indultak olyan képzések, amelyek elsősorban a nők 
foglalkoztatási esélyeinek növelését célozták meg. Ilyen a szakács, a takarító és a 
szomszédos Egyeken indult dajka, valamint szociális gondozó és ápoló képzések. Néhány 
női lakosnak ezen szakmák megszerzése által sikerült is elhelyezkednie. Jelenleg is folyik a 
településen a Református Egyház szervezésében a szociális gondozó és ápoló képzés. 
 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 
A végzettséget tekintve ugyanaz mondható el a nők esetében is, mint összességében a 
lakosság egészét tekintve. A legtöbb regisztrált munkanélkülit a szakmunkás 
bizonyítvánnyal és a nyolc osztállyal rendelkezők teszik ki. Harmadik helyen a középiskolát 
végzettek vannak. A regisztrált munkanélküliek körében a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők száma alacsony. A jelenlegi közfoglalkozatási rendszer lehetőséget teremt a 
8 osztályos vagy az az alatti végzettséggel rendelkezők számára is, betanított 
munkásként. Viszont a szakmunkát igénylő területeken hátrányt szenvednek azon nők, 
akik nem rendelkeznek szakmai képesítéssel. Ennek egyik oka, hogy 15-20 évvel ezelőtt 
betanított munkásként foglalkoztatták őket a varrodák, konzervgyárak, tehát nem 
jelentkezett igény a szakképesítés megszerzésére. Ezek a nők a munkahelyek megszűnése 
után már nehezen tudtak új képesítéseket szerezni, korukból adódóan nem szívesen 
tanultak, így az elhelyezkedés lehetősége is nehezített számukra. 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 
Nincs arra vonatkozó adat, hogy a nők hátrányosan lennének megkülönböztetve a 
foglalkoztatás területén, feltételezhetően az esélyegyenlőségük biztosított. 
 
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 
(pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; 
közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára 
nyújtott napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a 
hozzáférés feltételeinek vizsgálata. 
 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető – a gyermekek életkorának 
megfelelően – különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi 
gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, 
valamint óvodában, iskolában. 
 

Bölcsőde 
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 
szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét 
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 
bölcsődében. 
 

Családi napközi 
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem 
részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási 
idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő 
gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. 
 
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak 
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 
 

Családi gyermekfelügyelet 
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást 
nyújtó saját otthonában. 
 
A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak 
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. 
 
A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. 
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Házi gyermekfelügyelet 
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más 
törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy 
időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a 
gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. 
 

Alternatív napközbeni ellátás 
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében 
nyújtott, 
- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, 

valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 
- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára 

biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha 
a működtető rendelkezik az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – 
személyi és tárgyi feltételekkel. 

 

Óvoda 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a 
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §)2 
 

Általános iskola 
Az Nkntv. Értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell 
megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában 
rögzíti továbbá az egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a 
tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva 
szervezik meg. 
 

Tiszacsege 36 férőhelyes, 3 csoportból álló bölcsődével rendelkezik, illetve 175 fős 
óvodája van, ahol 7 csoportban biztosítják a gyermekek gondozását, nevelését. Mindez 
megfelelő háttér ahhoz, hogy a nők a GYED, GYES lejárta után vissza tudjanak menni 
dolgozni, amennyiben a gyermekük gondozását nem tudják megoldani egyéb más módon. 
A helyi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermeket vállaló nők a gyermekgondozás 
időszakának lejárta után vissza tudnak menni munkahelyükre dolgozni, abban az esetben 
szűnik meg munkaviszonyuk, amennyiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik. 
 
  működő 

bölcsődék 
száma 

bölcsődei férőhelyek 
száma 3 év alatti gyermekek 

száma 
a településen önkormányzati egyéb 

 2008 210 1 20 0 
2009 200 1 20 0 
2010 183 1 36 0 
2011 176 1 36 0 
2012 157 1 36 0 
2013 116 1 36 0 
2014 124 1 36 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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A gyermekvállalás területén a Védőnői hálózat, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat nyújt segítséget az édesanyáknak. A Városi Bölcsőde korábban a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve, jelenleg önállóan baba-mama klubot 
működtet, ahol a kisgyermekes anyukák szakembereknek tehetik fel kérdéseiket. 
Meghívott szakemberek a gyermekorvos, védőnő, igény esetén pszichológus, 
gyógypedagógus, babatornász, stb. 
 

Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
  0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként védőnők száma 
 2008 2 210 105 

2009 2 200 100 
2010 1 183 183 
2011 1 176 176 
2012 1 157 157 
2013 2 116 58 
2014 2 124 62 

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. Tv. 
És a Büntető törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló 
tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető törvénykönyv különböző tényállásai 
vonatkoznak, ld. Testi sértés, zaklatás, távoltartás. 
 
A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 
megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv 
releváns paragrafusai vonatkoznak. A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak 
miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek számától. 
 
A bántalmazott nők a rendőrség mellett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattól 
kérhetnek tájékoztatást, segítséget. Tájékozódhatnak arról, hogy hová fordulhatnak 
segítségért, hol működnek anya-gyermek otthonok, mik a felvétel feltételei. Ebben az 
intézményben plakátokon, felhívásokban tájékoztatják a nőket jogaikról, az elérhető 
segítségről. 
 
A mindennapi életből vannak információk arra vonatkozóan, hogy a nőket erőszak éri 
településünkön, az erre vonatkozó kimutatások azonban nem állnak rendelkezésre, 
ugyanis a rendőrség más szempontok szerint rendszerezi a bűncselekményeket. Ettől 
függetlenül azonban nem jelenthetjük ki, hogy nem követnek el a nők ellen erőszakot. 
 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok 
átmeneti otthona) 
 
A helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál hozzáférhető a krízishelyzetben 
igénybe vehető szolgáltatások köre, az anya-gyermek otthonok, családok átmeneti 
otthonának elérhetőségei. Helyben fellépő krízishelyzet esetén a Családsegítő és 
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Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei intézkednek a szükséges lépésekről. 
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. Cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi 
közéletben a nők és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog 
tekintetében érvényesülnek-e. 
 

Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére 
nemcsak a női nem reprezentálása miatt van szükség politikában, azaz a közügyekről való 
döntési mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 
 

Tiszacsegén az intézményvezetők többsége nő, a közéletben képviseltetik magukat. 
 

 Képviselőtestület 
tagja 

 Férfi Nő 
2008 12 2 
2009 12 2 
2010 11 3 
2011 7 0 
2012 7 0 
2013 7 0 
2014 5 2 

 
Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
 
Nincsenek olyan jellegű társadalmi problémák, amelyek kizárólag a nőket érintik, a 
felmerülő problémák a település valamennyi lakosát arányosan érintik. (munkanélküliség, 
adathiány, alacsony iskolázottság, alacsony jövedelmek.) A gyermekvállalás utáni 
munkavégzés feltételezhetően nehezített számukra, de tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
munkahelyek figyelembe veszik a nők, fiatal anyukák sajátos helyzetét és tekintettel vannak 
rájuk. 
 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 
 
Összességében megállapítható, hogy a nők a foglalkoztatás területén nehezebb 
helyzetben vannak, mint a férfiak, a településen ugyanis több a férfiak számára 
munkát biztosítani tudó vállalkozás. Probléma, hogy a nőkre vonatkozóan kevés 
adat áll rendelkezésre, amelyből megfelelő következtetéseket lehetne levonni, és 
ennek megfelelően a fejlesztési lehetőségek behatárolása is nehéz. A nők védelme 
érdekében a szociális háló jól működik, a rendőrség naprakész, a segítő 
szolgálatoktól a szükséges tájékoztatást megkapják. A gyermekgondozás területén 
is kielégítő a helyzet. 
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A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Kevés adat áll rendelkezésre a nők 
foglalkoztatásáról, munkaerő-piaci 
helyzetéről, nehéz az adatgyűjtés 

Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása 

Munkanélküli nők száma magas, 
melynek hátterében a megfelelő iskolai 
végzettség hiánya, a szakképzetlenség 
áll, mindez a munkaerő-piacon való 
mobilitást akadályozza. 

A foglalkoztatási esélyek növelése, az 
elsődleges munkaerő-piacon való 
elhelyezkedés érdekében, képzések 
segítségével. 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 
demográfiai trendek stb.) 

 
Állandó népességből a 60 éven felüliek száma 2012 
 

állandó népesség száma 4805fő 

nő 2409fő 
50,13% 

férfi 2396fő 
49,86% 

0-2 évesek 124fő 
2,58% 

0-14 éves nők 349fő 
7,26% 

0-14 éves férfiak 405fő 
8,42% 

15-17 éves nők 78fő 
1,62% 

15-17 éves férfiak 104fő 
2,16% 

18-59 éves nők 1157fő 
23,85% 

18-59 éves férfiak 1451fő 
30,19% 

60-64 éves nők 140fő 
2,91% 

60-64 éves férfiak 123fő 
2,55% 
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65 év feletti nők 493fő 
10,26% 

65 év feletti férfiak 313fő 
6,51% 

 
Állandó népességből a 60 éven felüliek száma 2014. 
 

állandó népesség száma 4522fő 

nő 2242fő 
49,6% 

férfi 2280fő 
50,4% 

0-2 évesek 135fő 
3% 

0-14 éves nők 328fő 
7,3% 

0-14 éves férfiak 385fő 
8,5% 

15-17 éves nők 58fő 
1,3% 

15-17 éves férfiak 77fő 
1,7% 

18-59 éves nők 1224fő 
27,1% 

18-59 éves férfiak 1374fő 
30,4% 

60-64 éves nők 152fő 
3,4% 

60-64 éves férfiak 146fő 
3,2% 

65 év feletti nők 505 
11,2% 

65 év feletti férfiak 298 
6,6% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

A 2012-es évben a 60 éven felüli lakosok száma 1069 fő, mely az állandó lakosság 22 %- 
a. 

 
Öregedési index 

 

 
 65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index 

(%) 
2001 975 968 100,72 
2008 910 844 107,81 
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2009 902 801 112,60 
2010 891 783 113,79 
2011 865 765 113,07 
2012 806 754 106,89 
2013 797 745 107 
2014 803 71312 112,6 

Forrás: TeIR, KSH-TST 
Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az 
öregedési indexet úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és 
ezt megszorozzuk százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére 
mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, 
vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek 
vannak többen, és a település elöregedő. A kétféle helyzet legegyszerűbben 
esélyegyenlőség szempontjából úgy értelmezhető, hogy míg a fiatalos népességszerkezet 
esetén a gyerekek, addig az öregedő esetén az idősek fokozottabb ellátására van 
szükség. 
 
Tiszacsege esetében, mivel a 100 %-ot még nem túl nagy mértékben haladja meg az 
öregedési index azt mondhatjuk, hogy ugyan az elöregedés irányába indult meg a 
népesség, viszont nem elegendő túlsúlyosan csak az idősek ellátására 
összpontosítanunk. A 14 év alatti gyermekek száma ugyanis csak néhány 10 fővel 
alacsonyabb az idősek számánál. Összegezve tehát mind az idősek, mind a gyermekek 
ellátását fokozottan figyelni és kezelni kell. 
 
A 60 év felettiek számarányát vizsgálva az tapasztalható, hogy lényegesen magasabb az 
időskorú nők száma. 13 Sok tehát az egyedülálló, főként özvegy nő.  
 
 Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint  
 nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 

összes 
nyugdíjas 

2008 574 875 1449 
2009 560 848 1408 
2010 542 810 1352 
2011 522 794 1316 
2012 542 810 1352 
2013 522 794 1316 

 

                                                           
12 *A 60 év feletti lakosok száma 90 fővel több, mint a 0-14 éves lakosság száma. 
 
13 2014-ben 657 fő a női lakosok és 444 fő a 60 év fe lett i  férfi lakosok száma. Ez 213 fős 
létszámkülönbséget jelent a nők javára 
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Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

 időskorúak járadékában részesülők 
száma 

2008 3 
2009 7 
2010 7 
2011 7 
2012 7 
2013 9 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a 
jegyző időskorúak járadékában részesíti azt 
 

a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek 
saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%- át, 
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 
75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
 Regisztrált munkanélküliek 

száma 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 

 fő fő % 
2008 520 37 7,11 
2009 583 33 5,66 
2010 612 39 6,37 
2011 530 30 5,66 
2013 386 31 8,03

 Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
 
Településünkön a regisztrált munkanélküliek közül az 55 év felettiek száma a vizsgált 
négy évben átlagosan 6 % körüli, tehát szerencsére nem túl magas az idős 55 év feletti 
munkanélküliek száma. Az 50-55 éves nyugdíj előtt álló időseb korosztály viszont 
rendkívül nehéz helyzetben van, elhelyezkedési lehetőségeiket tekintve. 
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 
foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató 
egyéb programok a településen) 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyugdíjas kort elért idősek többnyire nem kívánnak 
dolgozni nyugdíjuk mellett, melynek egyik fontos oka, hogy belátják mennyire fontos a 
fiatalok számára a munkahelyek átadása. Helyben tanulmányok folytatására nincs 
lehetőség, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok nem állnak rendelkezésre. 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak 
létezésére. Szakirodalmi háttér támasztja alá, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban 
kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a 
munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Az 55 év feletti lakosság munkanélkülisége 
ugyan magas, de nem tekinthetjük diszkriminációnak a kialakult állapotot, ugyanis olyan 
mértékű a munkanélküliség, hogy valamennyi érintett személy foglalkoztatása nem 
megoldható. A közfoglalkoztatás keretén belül az 55 év felettiek foglalkoztatása is 
megoldott, ezenkívül nem tapasztalható sem az egyéb intézményekben sem a vállalkozói 
szektorban az 55 év felettiek hátrányos megkülönböztetése. Az életkor nem zárja ki a 
foglalkoztatásból a lakosokat. 
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a 
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés 
 
a ) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
Ebben a pontban az idősek által igénybe vehető alapszolgáltatások és szakosított ellátási 
formák vizsgálatára kerül sor. 
 
Alapszolgáltatások 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat 
segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben 
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból 
vagy más okból származó problémáik megoldásában. 
 
Szakosított ellátási formák 
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló 
személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat 
állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma  
 
 64 év feletti lakosság 

száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 fő fő % 
2008 838 21 2,5 
2009 822 17 2,06 
2010 812 20 2,46 
2011 804 22 2,73 
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2012 808 20 2,47 
2013 803 20 2,49 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére a hajléktalan személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt 
személyek részére: 

• tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek, 

• tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 

• harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. Igény szerint 
lehetőség van a napközbeni étkezésre is. 

 
 
Tiszacsegén működő szociális alapszolgáltatás rendszere 
A szociális alapszolgáltatást a településen a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató 
Központ látja el. 
Az Idősek Otthona intézmény által nyújtott alapszolgáltatások az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása. 
Az étkeztetés keretében a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
Tiszacsegei Idősek Klubja gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 
egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben részesül az az igénylő is, aki 
kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni. 
A házi segítségnyújtás keretében a fenti intézmény gondoskodik azokról az időskorú 
személyekről, akik önmaguk ellátására nem képesek, illetve azokról, akik az egészségi 
állapotuk miatt erre rászorulnak, ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos 
intézményi elhelyezésre várakoznak. 
1999 óta működik a jelzőrendszeres házi gondozás, jelenleg már 36 készülékkel. E 
rendszer segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben 
lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre és 
segítségnyújtásra. 
A támogató szolgálat speciális alapellátási feladat, mely a fogyatékos személyek 
lakókörnyezetben történő ellátására jött létre. A szolgálat célja a fogyatékos személy 
önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a 
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Ezen szolgáltatás helyben nem 
érhető el, de a Balmazújvárosi Kistérség biztosítja az ellátást. Az igénylésben segítséget 
nyújt a helyi Idősek Klubja, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
A nappali ellátás tekintetében szintén az Idősek Klubja vállal szerepet. 
Az elmúlt években a szociális intézmények által nyújtott személyes gondoskodás területén 
kedvezőtlen tendenciák indultak meg. Megnőtt a bentlakásos intézményi ellátásra szorulók 
száma, a nappali ellátást, illetve az alapellátást nyújtó intézmények szolgáltatásait igénybe 
vevő időskorúak száma is. 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
102 

Tény azonban, hogy az intézmények többségének jelentős problémát okoz a 
jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételek, valamint egyéb előírások biztosítása, 
melyet normatív támogatásból plusz önkormányzati finanszírozás nélkül megoldani nem 
képesek. További gondot jelent az ellátások iránti egyre növekvő igény, mely főleg az 
idősotthonba várakozó személyek létszámán látszik elsősorban. Mindezek a problémák 
városunkban is érzékelhetőek. Az idős, önmaguk ellátására nem képes idősek az 
otthonuktól, családjuktól távol, 60-100 km-re kénytelenek bentlakásos idősek otthonába 
költözni. 
Tiszacsegén az időseket ellátó rendszer jól működik. Az idősek gondozását a házi 
segítségnyújtás keretén belül egy önkormányzati fenntartású intézmény, három egyházi 
fenntartású, valamint 1 civil szervezet látja el. Az Önkormányzat által finanszírozott, 
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Tiszacsegei Idősek Klubja 4 fő 
gondozóval 56 gondozott ellátását végzi. Tiszacsege Város Önkormányzata ellátási 
szerződést kötött a városban idősellátást végző civil és egyházi szervezetekkel, mellyel 
céljuk, hogy a városban élő idős emberek ellátása a legmagasabb szinten biztosított 
legyen. 
 
A lakosságot 3 háziorvosi körzet látja el, jól képzett szakemberekkel. A közelben, 
Balmazújvároson és Polgáron lehetőség van járó beteg szakrendelést igénybe venni, 
mindkét helyen széleskörű szolgáltatás igényelhető. A beteg saját választásának 
megfelelően dönt arról, hogy melyik város egészségügyi intézményében kívánja kezeltetni 
magát. Az igénybe vehető szolgáltatásokról a HEP 3.6 pontja nyújt bővebb tájékoztatást. 
 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
A hozzáférés az utóbbi időben kevésbé megoldott és megszervezett. Néhány éve a 
Művelődési Ház vezetője (aki közművelődés szervező) rendszeresen szervezett 
színházlátogatást, illetve helyben is meg lehetett tekinteni színházi produkciókat. Sajnos 
anyagi okok miatt a szakember foglalkoztatása megszűnt, ezért jelenleg nem működik 
ilyen szervezett formában a közművelődés elősegítése. Viszont az Önkormányzat és a 
helyi intézmények vezetői törekednek arra, hogy legyenek helyben is kulturális programok, a 
Balmazújvárosi Kistérség humán Szolgáltató központ Tiszacsegei Idősek klubja évente 
színvonalasan megrendezi az idősek napját, a Csege Napok rendezvénysorozat keretén 
belül az idősekre is nagy figyelmet fordítanak, nem csak fellépnek, de számukra is érdekes 
műsorokat nyújt a program. Számos egyesületi és alapítványi rendezvény nyújt 
élményekben gazdag, színvonalas szórakozást. 
 
c) idősek informatikai jártassága 
 
Erre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre. A Dr. Papp József Városi Könyvtárban 
van lehetőség számítógépes hozzáférésre, internet használatra, ezért aki jártas a 
számítógép kezelésben, de nincs számítógépe, illetve internet hozzáférése, itt bővítheti 
tudását. 
 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 
településen 
 
Az idős életkorral járó sajátosság a betegségek megjelenése, melyekről a háziorvosok 
nemcsak a rendelés keretein belül, hanem szervezett előadások formájában is tájékoztatják 
pácienseiket. Az előadásokon tájékozódhatnak a betegségek kialakulásának okairól, a 
kezelések módjáról, életminőségük fenntarthatósága, javítása érdekében. Rendszeresek 
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a szűrőprogramok a településen. 
 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 
 
Összességében megállapítható, hogy a településen az idősek ellátása megoldott. Az 
időseket ellátó rendszer jól működik, 4 szervezet gondoskodik szociális jólétükről. A 
gondozónők bevásárolnak, takarítanak, gyógyszert felíratnak és kiváltanak, a 
szükséges ügyeket intézik gondozottjuk számára. Idősek Klubja is működik a 
településen, ahová az aktív, társaságra vágyó idősek járnak, népdalkört is 
működtetve. Az idősek napját a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató 
központ tiszacsegei intézménye évente megszervezi. Évek óta problémát jelent, 
viszont a bentlakásos idősek otthonának kérdése, ugyanis sok idős igényelné a 
helyben történő bentlakásos elhelyezését, erre vonatkozóan kérdőíves felmérést is 
készített a város. Pályázati forrás hiányában még nem valósult meg a városvezetés 
terve. 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nem megoldott az idősek bentlakásos 
elhelyezése a településen, a várakozók 
száma bentlakásos intézményi 
elhelyezésre igen magas. 

Bentlakásos idősek otthonának létesítése 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi, 
mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, 
illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt 
jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 
 
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 
Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény 1 cikk szerint 
fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális 
vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az 
adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 
 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett 
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 
 
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek 
hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. 
 
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges 
mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések 
megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
104 

költségvetésből támogatás igényelhető. 
 
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem 
megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való 
jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés 
normatív támogatásban részesíti. 

 
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 
a) rehabilitációs ellátásban részesül, 
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági 

nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült. 
(Flt. 57/B §.) 
 
Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a 
foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök 
és feltételek. A védett foglalkoztatás túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással 
szemben. Nem rendelkeznek olyan foglalkozatási szakemberrel, aki a fogyatékos személy 
állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére. Nincs 
képzett szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, ezért a sikertelen beszoktatás 
következménye a fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli 
megállapítása. 
 
Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a 
végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú végzettsége 
ellenére alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.) 

Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma  

 

Év Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban 
részesülők száma 

2008 175 
2009 162 
2010 144 
2011 229 
2012 214 
2013 200 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 
 

Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban 
résztvevők száma az alkalmazók szerinti megoszlásban 

 Közszférában 
foglalkozatott 

(pl. 
önkormányzat, 
kormányhivatal, 

állami vagy 
önkormányzati 

fenntartású 
intézmény) 

Non profit 
szervezet 

Gazdasági 
vállalkozás 

Szociális 
foglalkozatásban 
alkalmazottak 

fejlesztő-felkészítésben 
résztvevők száma 

na na na 

munka rehabilitációban 
foglalkoztatottak száma 

na na na 

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma na na na 
Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma na na 35 
Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban 
résztvevő fogyatékos személyek száma 

na na na 

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével. 
 
A településen egy vállalkozás foglalkoztat kizárólag megváltozott munkaképességű 
embereket, 35 fővel. Ez a vállalkozás évek óta nyújt megbízható megélhetési forrást az ott 
dolgozó embereknek. Az Önkormányzat vezetőségének célja, hogy hasonló vállalkozások 
létrejöttét támogassa, vagy ezen vállalkozás létszámbővítését elérje. 
 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Erre vonatkozó adat és információ nem áll rendelkezésre. 
 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 
A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, 
szociális szolgáltatások 
 

 Állami/önkormányzati Egyházi Civil 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

falugondnoki vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

étkeztetés 4 4 4 na na na na na na 

házi segítségnyújtás 3 3 3 na na na na na na 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 1 1 1 na na na na na na 
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családsegítés 150 150 150 na na na na na na 

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek 
részére 

 
10 

 
13 

 
13 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

 
na 

támogató 
szolgáltatás 20 20 20 na na na na na na 

nappali ellátás 4 4 4 na na na na na na 

Forrás: helyi adatgyűjtés, 
 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 
 

 Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 önkormányzati 

fenntartású 
 

egyházi 
fenntartású 

 

civil 
fenntartású 

 
2008 7 na na 
2009 5 na na 
2010 4 na na 
2011 4 na na 
2012 4 na  na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi 
adatszolgáltatók segítségével. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 

Ellátási formák, amelyeket jogszabályok biztosítanak a fogyatékkal élő személyek 
számára. Az ezekhez való hozzáférés helyi vizsgálata az esélyegyenlőségi helyzetelemzés 
egyik feladata. 
 
Lehetséges, hogy a fogyatékos személy megfelelő információk hiányában nem részesül a 
számára jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban. 
 
Ellátási formák: 
 

 Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági 
támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, 
havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan 
fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a 
súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

 
 Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 

értelmében aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 
80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és 
nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg, rokkantsági 
járadékra jogosult. 
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 Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében 
szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) a súlyos 
mozgáskorlátozott személy jogosult 

 
 Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 

1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi 

fogyatékosnak minősül, 
3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. 

július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy 
gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy 
autistának minősül 

 

 Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos 
személyek otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek 
gondozóháza, lakóotthon 

 
Az ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutásról, annak lehetőségeiről és módjáról a 
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az 
Idősek klubja tájékoztatja az érintetteket, ezenkívül a szükséges nyomtatványok, adatlapok 
kitöltésében is az érdeklődők segítségére vannak. Pontos számadatok sajnos nem állnak 
rendelkezésre a pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében, ezért az elemzés 
nehézkes. 
 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a 
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége14 
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, 
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége15 
 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
A következő jogszabályi hivatkozások a fogyatékkal élő személyek jogait biztosítják. 

 Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá 
érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a 
közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. 
(Fot. 5. § (1)- (2)) 

                                                           
14 A HEP elkészítése óta az akadálymentesítés területén jelentős változások történtek, az önkormányzat tulajdonában lévő 
épületek akadálymentesítettek. 
15 A városban működő munkahelyek 90%-a akadálymentesített. 
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 Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű 

hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az 
információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a 
részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen 
gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a 
tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.- 7. §) A megfelelően 
hozzáférhető információ létrehozása olyan szakmai feladat, mely kezdetben 
nehézséget okozhat. Javasoljuk, azoknak a szolgáltató szervezeteknek a 
bevonását, melyek professzionális segítséget nyújthatnak. Ilyenek például a 
jelnyelvi tolmácsszolgálatok, a könnyen érthető fordításokat készítő ÉFOÉSZ és 
tagszervezetei, a speciális eszközkölcsönzők. 

 Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy 
számára a Fot-ban meghatározottak szerint – figyelembe véve a különböző 
fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az 
önálló életvitelét segítő kutyáját – külön jogszabályban meghatározottak szerint – 
beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára 
nyitva álló területére. (Fot. 7/A.- 7/C. §) 

 Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési 
eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek – beleértve a jelző- és tájékoztató 
berendezéseket is – alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi 
biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében 
akadályozott fogyatékos személyek számára – a külön jogszabály szerint – 
megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 
8.- 10. §) A hozzáférés biztosításakor két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a 
megfelelő szaktudás bevonásának a kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges 
forrás. Az első kérdésre javasoljuk minden esetben rehabilitációs szakmérnök, 
valamint az érintett fogyatékos csoportot képviselőjének a bevonását a tervezésbe 
és a megvalósításba, valamint a következő dokumentum áttekintését – Segédlet a 
közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex 
akadálymentesítés 

 Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a 
fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat 
igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az árhoz nyújtott támogatással 
beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint mértékét 
külön jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §) 

 Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell 
lenni a fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy 
egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a 
rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a 
betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi jogi szemlélet érvényesülése a 
fogyatékos emberek ellátása során alapelv. 

 Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és 
életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai 
nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, 
felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az – az e célra 
létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak 
szerint – a fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a 
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fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt – azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban – vesz részt. 
A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül 
megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították (Fot. 13. §). 

 Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek 
joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő – családi, 
lakóotthoni, intézményi – lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §) 

 Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, 
kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos 
személy számára – sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez – a sportolási célú, 
szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §) 

 A rehabilitációhoz való jog: A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E 
jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. Az ehhez 
kapcsolódó állami feladatot a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének 
biztosítására létrehozott, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős 
miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet látja el. A szervezet számára 
törvény vagy kormányrendelet további feladatokat állapíthat meg ([Fot. 19.- 20. §). 
Az érintett célcsoport sok esetben nem rendelkezik megfelelő információval a saját 
jogai és lehetőségei tekintetében, ezért fontos a megfelelő tájékoztatás. 

 A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos 
alapon, hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a 
közéletben, közvetlenül vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve 
a fogyatékossággal élő személyek jogát és lehetőségét a szavazásra és 
választhatóságra (2007. évi XCII. Tv 29. cikk) A fogyatékos emberek önérvényesítő 
mozgalmainak erősödése, saját maguk képviseletének lehetőségének támogatása 
kiemelt feladat. Javasoljuk, hogy ennek érdekében alakuljanak ki az 
együttműködésre és a párbeszédre lehetőséget adó fórumok akár az önkormányzat 
kezdeményezésére, ahol a fogyatékos emberek a „Semmit rólunk nélkülünk!” 
elvnek megfelelően bekapcsolódhatnak a róluk szóló döntések alakításába. 

 
Akadálymentesítés 
 

Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a 
körbe tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az 
egészség-, szociális, kulturális, művelődés, sport célú építmények. Ilyenek és 
tevékenységük súlya miatt kiemelten fontosak az önkormányzati, a hatósági, a 
közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra fenntartott épületek vagy épületrészek. A 
mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai akadálymentességet 
igénylik, a többi fogyatékos csoport számára az infokommunikációs akadálymentesség a 
jogos igény. Ilyenek a kontrasztos színekkel készült táblák, tapintható információk, 
hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben való tájékozódást elősegítő 
piktogramok, feliratok. 
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 Igen/nem 

 
 
 

Lift 

 
 

Vak- 
vezet 
ő sáv 

Mozgás 
- 

korláto- 
zottak 

részére 
mosdó 

 
 

Rá 
m- 
pa 

 
Hang 

os 
tájéko 

z- 
tatás 

 
Indu 

k- 
ciós 
huro 

k 

Tapi 
nt- 

ható 
infor 

- 
mác 

ió 

Jel- 
nyel 

vi 
segí 

t- 
ség 

 
 
 
Egyéb 

 
oktatá 

si 
intéz 
mény 

ek 

alapfok igen nem igen igen nem nem nem nem nem 

középfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

felsőfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

 
Egés 
z- 
ségüg 
yi 
intéz 
mény 
ek 

fekvőbeteg 
ellátás nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

járó beteg 
szakellátás nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

 
 
alapellátás 

 
 
nem 

 
 

nem 

 
 

nem 

 
 
igen 

 
 

nem 

 
 
nem 

 
 
nem 

 
 
nem 

 
 

nem 

kulturális, 
művelődési 
intézmények 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
igen 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

önkormányzati, 
közigazgatási 
intézmény 

 
nem 

 
nem 

 
igen 

 
igen 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

igazságszolgáltatás 
i, rendőrség, 
ügyészség 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

 
nem 

szociális ellátást 
nyújtó intézmények nem nem igen nem nem nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
Tiszacsegén a mozgásukban akadályozottak, vagyis az idősek, nők- és gyermekek 
számára a fizikai akadálymentesség az önkormányzati fenntartású intézmények (oktatás 
bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség-, szociális, kulturális, 
művelődés, sport célú építmények) mindegyikében megoldott. Hiányosságok mutatkoznak 
viszont az infokommunikációs akadálymentesítettség eszközeit tekintve, melyek 
megvalósítása a jövőben fontos célkitűzés kell, hogy legyen. A településen működő egyéb 
intézmények és vállalkozások kezében lévő épületek akadálymentesítettsége hiányos, 
mind a mozgáskorlátozottak, mind az egyéb fogyatékkal élők számára. 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. 
speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
Településünkön nincsenek ilyen jellegű szolgáltatások 
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Nincs ilyen jellegű információ, adat. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 
 
Összességében, a fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége témakört 
áttekintve sajnos megállapítható, hogy nagyon kevés adat áll rendelkezésre a 
fogyatékkal élőkről. Nincs információ a számukra nyújtott pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról, kedvezményekről, a foglalkoztatásukról. Az épületek 
akadálymentessége nem megfelelő. A közintézményekben többnyire a legalapvetőbb 
akadálymentesítés megtörtént, de egyéb intézmények, vállalkozások nagy része nem 
tette meg a szükséges lépéseket. Kiemelt területként kell kezelnünk a fogyatékkal 
élők akadálymentes közlekedése feltételeinek megteremtését. Ennek megvalósítása 
érdekében a korlátozott közlekedőképességű emberek (a kerekesszékkel 
közlekedők, a vakok és csökkentlátók, a korlátozott mozgásképességűek, a 
középsúlyos mozgásfogyatékosok, hiányos mozgásszervű testi fogyatékosok, 
illetőleg egészségkárosodás miatt korlátozott mozgásképességű személyek, valamint 
a nehezen járó időskorúak, a terhes, illetve gyerekkocsit toló nők, a gyermekek 6 
éves korig és az értelmi fogyatékosok) számára akadálymentes, épített környezetet 
kell kialakítani, amely kényelmes, biztonságos és önállóan használható. Helyben a 
fogyatékos személyek számára biztosítottak a szociális alapszolgáltatások: 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás. Az oktatás, képzés területén érvényesülnek 
a fogyatékos személyek jogai. Településünkön a fogyatékos személy állapotának 
megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai 
nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben részesül. 
Abban az esetben, ha az – az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – a fogyatékos személy 
képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai 
nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt – azonos óvodai 
csoportban, illetve iskolai osztályban – vesz részt. 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

     Kevés adat áll rendelkezésre a fogyatékkal 
élők foglalkoztatásáról, munkaerő-piaci 
helyzetéről, nehéz az adatgyűjtés az 
esélyegyenlőségük megvalósulására 
vonatkozóan 

Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 
 

a) A 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és 
érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó 
szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi 
megállapodások száma stb.) 
 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti 
partnerség bemutatása 
 
A város egyik fő erőssége a civil aktivitás. A civil szervezetek adatbázisát áttekintve 
elmondható, hogy szinte minden oktatási, gyermek- és ifjúsági intézmény rendelkezik 
alapítvánnyal, amit az intézményben tanuló gyermekek és fiatalok fejlesztésére, 
ifjúságfejlesztésre hoztak létre. Működési formájuk szerint alapítványok és egyesületek 
működnek Tiszacsegén. A civil szervezetek együttműködésének javítása fontos, 
fejlesztendő terület, mert a szervezetek közötti kapcsolat és a közösségi megvalósítás 
nehézkesen működik. Az erőforrások, a meglévő tudás összehangolása, esetleges 
egyesítése, átadása jelentősen felpezsdítené a tiszacsegei civil életet. 
 
Ahogyan a célok között megfogalmazásra került, ezen pontban is fontos megemlíteni, hogy 
Tiszacsege Város Önkormányzata és Tiszacsege Város Képviselő-testülete saját 
fenntartású intézményeivel, a településen működő civil szerveződésekkel, egyházi 
fenntartású intézményekkel, önszerveződésekkel, társulásokkal, egyesületekkel és 
alapítványokkal közösen (gyakorta azok anyagi támogatása mellett) törekszik érvényre 
juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén. 
 

Tiszacsegén aktívan tevékenykedő egyesületek és alapítványok:  
• Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 
• Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület (egyik célja az egyesületnek a 

tehetséges gyermekek felkarolása, támogatása) 
• Tiszamente Társulás (tagjai az Önkéntes Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda, mely idős 

férfiakból áll, az Őszirózsa Népdalkör, mely idős asszonyokból áll, és a Cantare 
Kórus, mely női énekkar) 

• Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület (az egyesület egyik célja a 
gyermekek hagyományőrzésre nevelése, táncoktatása) 

•  Vackor Tiszacsegei Óvodai Alapítványa 
• Csegei Csengőszó Alapítvány 

 
A szociális ellátórendszer fejlesztésében és az idősellátás tekintetében az egyházi szféra 
is jelentős szerepet lát el, kapcsolata az Önkormányzattal megfelelő, a szükséges 
egyeztetések megtörténtek. 
 
A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati 
szervekkel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 79-86. §-ai rögzítik. 
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A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 
biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a 
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
 

Tiszacsegén a törvényi előírásoknak megfelelően működik a hely nemzetiségi 
önkormányzat, a városi Önkormányzat szükséges anyagi támogatásának biztosításával. 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat rendszeresen szervez adományosztást, pályázatok 
írására törekszik. 
Mivel rendkívül fontos célkitűzés, hogy az esélyegyenlőség az érintett valamennyi területen 
a jogszabályoknak megfelelően érvényre jusson az Önkormányzat 2013 márciusában 
pályázatot nyújtott be Szociális Célú Városrehabilitáció címmel, melynek fő mottója: 
 

„Egyenlő esély mindenkinek Tiszacsegén” 
A 2013 és 2014 közötti időszak kiemelt jelentőségű lesz Tiszacsege számára, mert ebben a 
periódusban eldől, hogy – az Európai Unióhoz történt csatlakozás révén megnyíló új 
lehetőségeket kihasználva – sikerül-e a korábbi hátrányokat leküzdeni és a korábbinál is 
dinamikusabb fejlődési pályára állni, a város szociális egyenlőtlenségeit csökkenteni.16 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
 
A partnerségi kapcsolat a korábbiakban a kistérségi viszonyok elemzése során kifejtésre 
került a 2.2 pontban. 
 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége 
 
Az érintett célcsoportok vonatkozásában nincs kimutatható tevékenységük. 
 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
A város nyilvántartásában szereplő szervezetek aktívak, működésük folyamatos. A 
városban működő civil szervezetek aktivistái segítségével további gondoskodásra 
számíthatnak elsősorban a szociálisan rászorult, beteg, idős emberek. 
 
A civil szervezetek működési területei: 

• oktatási intézmény tanulóinak támogatása, 
• gyermek- és ifjúságfejlesztés, 
• szociális, 
• kulturális, 
• természetvédelmi, 
• fogyatékkal élők védelme, támogatása, 
• ismeretterjesztő, 
• sport, 
• érdekképviselet, 
• településvédelem 

                                                           
16 A 2015-2020-as év szintén nagy jelentőséggel fog bírni a város fejlődését illetően. A jelölt időszak kiemelt fontosságú lesz 
pályázatok, támogatások tekintetében, melyek kiaknázásával a település elérheti vágyott célkitűzéseit. 
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A civil szervezetek egy része intézményeket tart fenn, városi szintű programokat valósít 
meg, és nagyon sok olyan forrást hoz be a városba, amelyeket az önkormányzat nem 
tudna elérni (pl.: Európai Uniós pályázatok).  
 
A civil szervezetek forrásfelvevő- képességéről, és az eddigi elért források nagyságáról 
sajnos nem áll rendelkezésre adat. Tiszacsegén az emberek odafigyelnek egymásra, a 
kisvárosi jellegből adódóan szinte mindenki ismer mindenkit, önkéntes munkájukkal sokat 
tudnak tenni az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. 
 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 
A szféra munkája az esélyegyenlőség szempontjából jelentős, elsősorban az idős lakosság, 
valamint a gyermekek tekintetében. 
 
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

a) A helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán 
érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati 
intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a 
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos 
észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
 
AZ Önkormányzat a korábban felmerült esélyegyenlőségi problémák megoldása 
érdekében együttműködést céloz meg a település nemzetiségi önkormányzatával, 
önkormányzati fenntartású intézményeivel, a városban működő egyházi és civil 
szervezetekkel. Az együttműködés ezen szervezetek vezetőinek bevonásával történik, 
évente legalább egy, szükség szerint több alkalommal. A munkacsoport tagjai átfogó 
képet kapnak a településen felmerült esélyegyenlőségi problémákról és konkrét megoldási 
javaslatokkal szolgálhatnak azok megszüntetésére. A vezetők feladata, hogy saját 
eszközeiken keresztül tájékoztassák a lakosságot az esélyegyenlőség területén tett 
lépésekről, illetve viszont tájékoztassák a munkacsoport tagjait a lakosság részéről történő 
észrevételekről, kérésekről. 
 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
115 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
1. A HEP IT részletei 
 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 

 

 
 
Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása 
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 
rövid címmel 

 
 
Romák 
és/vagy 
mélyszegény- 
ségben élők 

Alacsony foglalkoztatási esélyek az 
alacsony státuszúak körében, 
melynek hátterében az alacsony 
iskolai végzettség, a 
szakképzettség hiánya áll. 
Eladósodás 

Az elsődleges munkaerő-piacon való 
elhelyezkedés elősegítése érdekében 
az oktatáshoz való hozzáférés 
esélyegyenlőségének szellemében 
képzések biztosítása, mely a 
foglalkoztatási esélyek javulását 
eredményezi. 
Adósságkezelési tanácsadás/képzés 

 
 
Gyermekek 

Sok a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű, 
mélyszegénységben élő gyermekek 
száma 

Oktatási, képzési támogatások, 
felzárkóztató képzések, átképzések a 
szülők hatékony munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítése 
érdekében. 

 
 
Idősek 

Nem megoldott az idősek 
bentlakásos elhelyezése a 
településen, a várakozók száma 
bentlakásos intézményi 
elhelyezésre igen magas. 

 
 
Bentlakásos idősek otthonának 
létesítése. 

 

 
 
 
 
Nők 

Kevés adat áll rendelkezésre a nők 
foglalkoztatásáról, munkaerő-piaci 
helyzetéről, nehéz az adatgyűjtés 
Munkanélküli nők száma magas, 
melynek hátterében a megfelelő 
iskolai végzettség hiánya, a 
szakképzetlenség áll, mindez a 
munkaerő-piacon való mobilitást 
akadályozza. 

 
 
Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása. 
A foglalkoztatási esélyek növelése, az 
elsődleges munkaerő-piacon való 
elhelyezkedés érdekében, képzések 
segítségével. 

 
 
 
Fogyatékkal 
élők 

Hiányzó, nem megfelelő 
akadálymentesítettség. 
Kevés adat áll rendelkezésre a 
fogyatékkal élők foglalkoztatásáról, 
munkaerő-piaci helyzetéről, nehéz 
az adatgyűjtés az 
esélyegyenlőségük 
megvalósulására vonatkozóan 

Az akadálymentesítés helyi tervezése, 
pénzforrások felkutatása, megfelelő 
szakértők, tanácsadók bevonása a 
tervezésbe. Ilyen tartalmú forrásokra 
figyelemfelhívás. 
Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása 
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A beavatkozások megvalósítói 

 
Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 
beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 
aktorok és partnerek 
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény- 
ségben élők 

Oktatási, képzési támogatások, 
felzárkóztató képzések, átképzések 
a hatékony munkaerő-piaci 
integráció elősegítése érdekében.  
Adósságkezelési tanácsadás 

Felelős: polgármester, a Dr. Papp 
József Városi Könyvtár és Művelődési 
Otthon vezetője 
Partnerek: képzésben résztvevő 
személy(ek) 

 
 
 
Gyermekek 

A gyermekek családi hátterének 
megerősítése. (oktatási, képzési 
támogatások, felzárkóztató 
képzések, átképzések a szülők 
hatékony munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítése 
érdekében) 

 
Felelős: polgármester, a Dr. Papp 
József Városi Könyvtár és Művelődési 
Otthon vezetője 
Partnerek: képzésben résztvevő 
személy(ek) 

 
Idősek 

Bentlakásos idősek otthonának 
létesítése érdekében pályázati 
lehetőségek figyelemmel kísérése 

Felelős: polgármester, képviselő- 
testület 
Partnerek: jegyző 

 
 
 
Nők 

 
Oktatási, képzési támogatások, 
felzárkóztató képzések, átképzések 
a hatékony munkaerő-piaci 
integráció elősegítése érdekében 
Adatbázis készítése 

Felelős: polgármester, a Dr. Papp 
József Városi Könyvtár és Művelődési 
Otthon vezetője 
Partnerek: képzésben résztvevő 
személy(ek), adatbázis elkészítésében 
szerepet vállaló személyek 

 
 
Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentesítés az 
önkormányzati intézményekben - 
pályázati források figyelemmel 
kísérése 
Adatbázis készítése 

Felelős: polgármester, képviselő- 
testület, 
Partnerek: képzésben résztvevő 
személy(ek), adatbázis elkészítésében 
szerepet vállaló személyek 

 

Jövőképünk 
 

• Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák társadalmi szerepvállalása azonos a 
többi lakoséval, a munkaerő-piacon aktív szerepet tudnak vállalni. 

• Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők megélhetési problémái 
enyhüljenek, eladósodásuk mérséklődjön. 

• Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szegénységének enyhítését, ezért segítő 
támaszt kívánunk nyújtani a mélyszegénységben élő gyermekek szüleinek a 
munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez. 

• Folyamatosan odafigyelünk arra, hogy az idősek minőségi életet tudjanak élni 
településünkön, megbecsülésük, gondozásuk, segítésük fontos célkitűzésünk. 

• Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében, hogy a munkaerő-piacon aktívan részt 
tudjanak venni, a gyermekneveléssel összeegyeztetve mindazt. 

• Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlősségének 
megteremtésére, célunk, hogy egyre több intézmény váljon akadálymentessé, 
létesüljenek új munkahelyek, amelyek a megváltozott munkaképességű emberek 
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foglalkoztatását végzik. 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

I. A romák és mélyszegénységben élők foglalkoztatási esélyének növelése, az 
elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés érdekében, képzések 
segítségével 

 
 
 
Intézkedés címe: 

A romák és mélyszegénységben élők foglalkoztatási esélyének 
növelése, az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés 
érdekében, képzések segítségével 

 
 
Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A munkanélküliek között jelentős a társadalom hátrányos helyzetű 
csoportjainak aránya, (romák, mélyszegénységben élők) akik 
megfelelő iskolai végzettség és szakképzettség hiányában nem 
tudnak érvényesülni az elsődleges munkaerő-piacon. Képzések 
biztosításával az esélyeik javulhatnak, munkaerő-piaci integrációjuk 
elősegíthető, a magasabb szintű tudás és a magasabb számú 
képzettség a munkaerő-piaci mobilitást eredményezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célok – 
Általános 
megfogalmazás 
és rövid-, közép- 
és hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Cél: 
A foglalkoztatottak számának növelése mind a romák, a 
mélyszegénységben körében. 

• Mélyszegénységben élő fogyatékkal élők és megváltozott 
munkaképességűek munkaerő-piaci 
esélyegyenlőségének elősegítése szakképzéssel, 
távmunkára való felkészítéssel. 

• Nyugdíj előtt álló munkanélküliek képzése, átképzése 
humán készségfejlesztéssel egybekötve. 

• Hátrányos helyzetű célcsoportok képzési igényeinek 
felmérése, felzárkóztatás, pályaorientáció, munkaerő-
piaci igényeknek megfelelő szakmai képzés, tanácsadás. 

 
Rövid távú cél: 1 év 
Kompetenciamérések (milyen képzésre van szükség, 
igényfelmérés, melyek lehetnek a számításba vehető képző 
szervek, pályázati források figyelemmel kísérése) 

 
Középtávú cél: 3 év 
Képzések beindítása 

 
Hosszú távú cél: 6 év 
Utánkövetés, elhelyezkedés segítése. A munkanélküliség az 
országos átlaggal megegyező 

 
Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba szedve 

1. Kompetenciamérés 
2. Pályázati erőforrások felkutatása 
3. Képző szervek megkeresése, szerződéskötés 
4. Képzések beindítása 
5. Utánkövetés 
6. Önsegítő csoportok létrehozása 
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Résztvevők és 
felelős 

Felelős: 
• polgármester, kulturális és közoktatási intézmények 

vezetői  
Résztvevők/részfelelősök 

• önkormányzati dolgozók 
• a kérdőívet készítő, a kérdőíves felmérést végző 

csoportok csoportvezetője 
• képző szervek 

 

 
 
 
 
Partnerek 

Rövidtáv: Kompetenciamérés, pályázati erőforrások felkutatása- 
TKKI, kijelölt pályázatfigyelő, kérdőívet elkészítő személy/ek, kijelölt 
kérdőíves felmérők 

 
Középtáv: Képzések beindítása – Képző intézmények 

 
Hosszútáv: Utánkövetés, önsegítő csoportok létrehozása – 
Foglalkoztató intézmények, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

 

 
 
 
Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos (a pályázati erőforrásoktól függő) 
1 év 

• Kompetenciamérések 
3 év 

• Képzések beindítása 
6 év 

• Utánkövetés 
• Elhelyezkedés segítése 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
• Hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő 

visszajuttatása 
• Alacsony végzettségűek megfelelő szintre hozása 
• Csökken a funkcionális analfabéták száma 
• Nő a szakképzettek száma 
• A célcsoportok társadalmi megbecsülésének növekedése 
• A megszerzett tudás nemcsak az egyén javára, hanem 

a település hasznára is fordítható 
Dokumentáltság: 

Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik a 
foglalkoztatottak számának növekedése, a képzettséget szerzők 
számának pozitív irányú változása 
• Rövidtáv: Kérdőíves felmérések, maga a kérdőív jelenti a 

dokumentáltságot, hirdetések, média bevonása, toborzási 
célzattal 

• Középtáv: a képzési szerződés alapján a képzésben 
résztvevők száma 

• Hosszútáv: Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik a 
foglalkoztatottak számának növekedése, a képzettséget 
szerzők számának pozitív irányú változása 

Fenntarthatósága: 
• Megfelelő munkaerő-piaci háttér 

 
 
 
Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: 
Pályázati lehetőségek hiánya 
Kis létszámú igény a képzésekre 
A hosszú távú foglalkoztatás nem biztos 
Minimális létszámnak sikerül az elhelyezkedés 

Kockázatcsökkentés eszközei: 
  Megfelelő erőforrások, konkrét munkaerő-piaci háttér és 

igény felkutatása a biztos munkába állás reményében 
  
Szükséges 
erőforrások 

Anyagi/tárgyi erőforrás: 
• Pályázati forrás 

Humán/emberi erőforrás: 
• Igény a képzésre, megfelelő jelentkezői létszám 

 

2015-ös év 
felülvizsgálat 

A terv megvalósult, és folyamatosan megvalósul a 
közmunkaprogramnak köszönhetően. A városvezetésnek továbbra is 
fontos célkitűzése az intézkedési tervben foglaltak megvalósulása. 
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II. Adósságkezelési tanácsadás a romák és mélyszegénységben élők, 
eladósodásának kezelése érdekében 
 

 
 
Intézkedés címe: 

 
Adósságkezelési tanácsadás a romák és mélyszegénységben 
élők, eladósodásának kezelése érdekében 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A roma és mélyszegénységben élő családokban nagyon gyakori az 
eladósodás problémája. Hiteleket vettek fel, melyeket nem tudnak 
törleszteni, rezsitartozásaik vannak, gyakran magánszemélyeknek 
is tartoznak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Célok – 
Általános 
megfogalmazás 
és rövid-, közép- 
és hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Cél: 
A roma és mélyszegénységben élő családok az adósságkezelési 
tanácsadás hatására jobban be tudják osztani pénzüket, 
bevételeiket, perspektívát kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan 
osszák be hatékonyan, fontossági sorrendeket állítva a 
jövedelmüket, ezáltal csökkennek tartozásaik, kilátástalanságuk 
mérséklődik. 

 
Rövid távú cél: 6 hónap 
Képzések nyomon követése, pályázati kiírások figyelemmel 
kísérése, az adósságkezelési tanácsadó képzést vállaló szakember 
kijelölése 

 
Középtávú cél: 1 év 
Adósságkezelési tanácsadó szakember képzése, a képzés sikeres 
elvégzése 

 
Hosszú távú cél: 2 év 
Az adósságkezelési tanácsadás megkezdése, alkalmazása az azt 
igénylő családoknál, annak reményében, hogy eladósodottságuk 
enyhül, mérsékelni tudnak tartozásaikon, információkat, stratégiát 
kapnak a jövedelem hatékony elosztásához. 
 
 

 
 
Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba szedve 

1. Kompetenciamérés 
2. Pályázati és anyagi erőforrások felkutatása, képzést vállaló 

szakember kijelölése 
3. Képző szervek megkeresése, szerződéskötés 
4. Szakképzettség megszerzése 
5. Adósságkezelési tanácsadás beindítása 
6. Adósságkezelés eredményének nyomon követése 

Résztvevők és 
felelős Felelős: polgármester, kulturális és oktatási intézmények vezetői 
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Partnerek 

Rövidtáv: Kompetenciamérés, pályázati erőforrások felkutatása- 
TKKI, kijelölt pályázatfigyelő, kérdőívet elkészítő személy/ek, kijelölt 
kérdőíves felmérők 

 
Középtáv: Képzések beindítása – Képző intézmények 

 
Hosszútáv: Adósságkezelési tanácsadó szakember 
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 

 
 
 
 
 
 
Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos (a pályázati és egyéb erőforrásoktól függő) 
6 hónap 

• Képzések nyomon követése 
• Pályázati kiírások figyelemmel kísérése, 
• Az adósságkezelési tanácsadó képzést vállaló szakember 

kijelölése 
1 év 

• Adósságkezelési tanácsadó szakember képzése, a képzés 
sikeres elvégzése 

3 év 
•  Az adósságkezelési tanácsadás megkezdése 
• Az adósságkezelés hatékonyságának elemzése 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
• A roma és mélyszegénységben élő családok az 

adósságkezelési tanácsadás hatására jobban be tudják 
osztani pénzüket, bevételeiket. 

• Perspektívát kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan osszák 
be hatékonyan, fontossági sorrendeket állítva a 
jövedelmüket. 

• Csökkennek tartozásaik, kilátástalanságuk mérséklődik. 
Dokumentáltság: 

• Rövidtáv: Kérdőíves felmérések, maga a kérdőív jelenti a 
dokumentáltságot, az adósságkezelési tanácsadás 
elindításáról megfelelő hír adása valamennyi kommunikációs 
csatornán 

• Középtáv: Az adósságkezelésben érintett intézmények 
(önkormányzat szociális iroda, családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat) statisztikai adatrögzítése a témában 

• Hosszútáv: Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik 
az adósságkezelésben részt vettek száma, a tanácsadás 
hatékonysága 

Fenntarthatósága: 
• Az adósságkezelés hatékonysága a fenntarthatóságot fogja 

eredményezni. 
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Kockázatok 
és 
csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: 
• Pályázati lehetőségek hiánya 
• Anyag erőforrás hiánya 
• Kis létszámú igény a tanácsadásra 

Kockázatcsökkentés eszközei: 
• Megfelelő erőforrások felkutatása az adósságkezelési 

tanácsadás várható eredményének értékelése és 
bemutatása mellett 

• Az érintettek tájékoztatása az adósságkezelésről, mint az 
eladósodás enyhítésében segítséget nyújtó módszerről, az 
önkormányzat szociális irodája, valamint a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat által, az igények számának növelése 
érdekében. 

  
 
Szükséges 
erőforrások 

Anyagi/tárgyi erőforrás: 
• Pályázati forrás 
• Önkormányzati támogatás 

Humán/emberi erőforrás: 
•  Igény a képzésre, megfelelő jelentkezői létszám 
• Képzést vállaló szakember 

 

2015-ös év 
felülvizsgálat 
 

Az intézkedési terv megvalósítására nincs lehetőség, ugyanis a 
képző intézmények csak olyan feltétellel vállalják az oktatást, ha 
a munkáltató, - akár önkormányzat, akár kistérségi társulás - 
nyilatkozatban vállalja, hogy adósságkezelő munkakörben 
foglalkoztatja tovább a képzésben résztvevőt. Erre sajnos nincs 
anyagi erőforrás.  
  

 
III. A roma és mélyszegénységbe élő gyermekek szülői hátterének megerősítése, a 
szülők foglalkoztatási esélyének növelése, az elsődleges munkaerőpiacon való 
elhelyezkedés érdekében, képzések segítségével 
 

 
 
Intézkedés címe: 

A roma és mélyszegénységben élő gyermekek szülői 
hátterének megerősítése, a szülők foglalkoztatási esélyének 
növelése, az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés 
érdekében, képzések segítségével 

 
 
 
 
Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A gyermekek nagy része mélyszegénységben él, a szüleik 
többsége munkanélküli, akik között jelentős a társadalom azon 
hátrányos helyzetű csoportjainak aránya, akiknek a munkaerő- 
piacra kerülés, illetve visszatérés nehézségekbe ütközik. Több 
csoportnál jellemző a nem megfelelő szintű képzettség, és a 
szakképzetlenség. Az ilyen háttérrel rendelkező családokból a 
gyermekek mélyszegénységének felszámolása csak oly módon 
lehetséges, ha a szülői erőforrásokat megerősítjük, a család 
anyagilag megerősödik. Mindez akkor lehetséges, ha megtörténik a 
szülők felzárkóztatása, és a munkaerő-piacra való visszatérése. 
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Célok – 
Általános 
megfogalmazás 
és rövid-, közép- 
és hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Cél: 
A foglalkoztatottak számának növelése a mélyszegénységben élő 
gyermekek szüleinek körében. 

• Mélyszegénységben élő gyermekek szüleinek munkaerő- 
piaci esélyegyenlőségének elősegítése szakképzéssel, 
távmunkára való felkészítéssel. 

• Hátrányos helyzetű célcsoportok képzési igényeinek 
felmérése, felzárkóztatás, pályaorientáció, munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelő szakmai képzés, tanácsadás. 

 
Rövid távú cél: 1 év 
Kompetenciamérések (milyen képzésre van szükség, 
igényfelmérés, melyek lehetnek a számításba vehető képző 
szervek, pályázati források figyelemmel kísérése) 

 
Középtávú cél: 3 év 
Képzések beindítása 

 
Hosszú távú cél: 6 év 
Utánkövetés, elhelyezkedés segítése. A munkanélküliség az 
országos átlaggal megegyező 

 
Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba szedve 

1. Kompetenciamérés 
2. Pályázati erőforrások felkutatása 
3. Képző szervek megkeresése, szerződéskötés 
4. Képzések beindítása 
5. Utánkövetés 
6. Önsegítő csoportok létrehozása 

 
 
 
Résztvevők és 
felelős 

Felelős: 
• polgármester, kulturális és oktatási intézmények vezetői 

 Résztvevők/részfelelősök 
• önkormányzati dolgozók 
• a kérdőívet készítő, a kérdőíves felmérést végző csoportok 

csoportvezetője 
• képző szervek 

 

 
 
 
 
Partnerek 

Rövidtáv: Kompetenciamérés, pályázati erőforrások felkutatása- 
TKKI, kijelölt pályázatfigyelő, kérdőívet elkészítő személy/ek, kijelölt 
kérdőíves felmérők 

 
Középtáv: Képzések beindítása – Képző intézmények 

 
Hosszútáv: Utánkövetés, önsegítő csoportok létrehozása – 
Foglalkoztató intézmények, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 
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Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos (a pályázati erőforrásoktól függő) 
1 év 

• Kompetenciamérések 
3 év 

• Képzések beindítása 
6 év 

• Utánkövetés 
• Elhelyezkedés segítése 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
• A mélyszegénységben élő gyermekek száma csökken a 

szülők társadalmi státuszának megerősödésével 
• Hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő 

visszajuttatása 
• Alacsony végzettségűek megfelelő szintre hozása 
• Csökken a funkcionális analfabéták száma 
• Nő a szakképzettek száma 
• A célcsoportok társadalmi megbecsülésének növekedése 
• A megszerzett tudás nemcsak az egyén javára, hanem a 

település hasznára is fordítható 
Dokumentáltság: 

Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik a 
foglalkoztatottak számának növekedése, a képzettséget szerzők 
számának pozitív irányú változása, a mélyszegénységben élő 
HH-s és HHH-s gyermekek számának csökkenése 
• Rövidtáv: Kérdőíves felmérések, maga a kérdőív jelenti a 

dokumentáltságot, hirdetések, média bevonása, toborzási 
célzattal 

• Középtáv: A képzési szerződés alapján a képzésben 
résztvevők száma 

 • Hosszútáv: Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik a 
foglalkoztatottak számának növekedése, a képzettséget 
szerzők számának pozitív irányú változása 

Fenntarthatósága: 
• Megfelelő munkaerő-piaci háttér 

 
 
 
Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: 
• Pályázati lehetőségek hiánya 
• Kis létszámú igény a képzésekre 
•  A hosszú távú foglalkoztatás nem biztos  
• Minimális létszámnak sikerül az elhelyezkedés 

Kockázatcsökkentés eszközei: 
• Megfelelő erőforrások, konkrét munkaerő-piaci háttér és 

igény felkutatása a biztos munkába állás reményében 

 
Szükséges 
erőforrások 

Anyagi/tárgyi erőforrás: 
• Pályázati forrás 

Humán/emberi erőforrás: 
• Igény a képzésre, megfelelő jelentkezői létszám 
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2015-ös év 
felülvizsgálat 
 

A terv megvalósult, és folyamatosan megvalósul a 
közmunkaprogramnak köszönhetően. A városvezetésnek továbbra is 
fontos célkitűzése az intézkedési tervben foglaltak megvalósulása. 

 

IV. A nők foglalkoztatási esélyének növelése, az elsődleges munkaerőpiacon való 
elhelyezkedés érdekében, képzések segítségével 
 

 
 
Intézkedés címe: 

A nők foglalkoztatási esélyének növelése, az elsődleges 
munkaerőpiacon való elhelyezkedés érdekében, képzések 
segítségével 

 
 
Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A munkanélküliek között jelentős számú a nők aránya, akik 
megfelelő iskolai végzettség és szakképzettség hiányában nem 
tudnak érvényesülni az elsődleges munkaerő-piacon. Képzések 
biztosításával az esélyeik javulhatnak, munkaerő-piaci integrációjuk 
elősegíthető, a magasabb szintű tudás és a magasabb számú 
képzettség a munkaerő-piaci mobilitást eredményezi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Célok - 
Általános 
megfogalmazás 
és rövid-, közép- 
és hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Cél: 
A foglalkoztatottak számának növelése a nők körében 

• Munkaerő-piacra hosszabb idő után visszatérő nők 
munkaerő-piaci esélyeinek növelése. 

• Fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű nők 
munkaerő-piaci esélyegyenlőségének elősegítése 
szakképzéssel. 

• Nyugdíj előtt álló munkanélküli nők képzése, átképzése 
humán készségfejlesztéssel egybekötve. 

• A célcsoportok képzési igényeinek felmérése, felzárkóztatás, 
pályaorientáció, munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 
szakmai képzés, tanácsadás. 

Rövid távú cél: 1 év 
Kompetenciamérések (milyen képzésre van szükség, 
igényfelmérés, melyek lehetnek a számításba vehető képző 
szervek, pályázati források figyelemmel kísérése) 

 
Középtávú cél: 3 év 
Képzések beindítása 

 Hosszú távú cél: 6 év 
Utánkövetés, elhelyezkedés segítése. A munkanélküliség az 
országos átlaggal megegyező 

 
Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba szedve 

1. Kompetenciamérés 
2. Pályázati erőforrások felkutatása 
3. Képző szervek megkeresése, szerződéskötés 
4. Képzések beindítása 
5. Utánkövetés 
6. Önsegítő csoportok létrehozása 
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Résztvevők és 
felelős 

Felelős: 
•  polgármester, képviselő-testület  

Résztvevők/részfelelősök 
• önkormányzati dolgozók 
• a kérdőívet készítő, a kérdőíves felmérést végző csoportok 

csoportvezetője 
• képző szervek 

 

 
 
 
 
Partnerek 

Rövidtáv: Kompetenciamérés, pályázati erőforrások felkutatása- 
TKKI, kijelölt pályázatfigyelő, kérdőívet elkészítő személy/ek, kijelölt 
kérdőíves felmérők 

 
Középtáv: Képzések beindítása - Képző intézmények 

 
Hosszútáv: Utánkövetés, önsegítő csoportok létrehozása - 
Foglalkoztató intézmények, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

 

 
 
 
Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos (a pályázati erőforrásoktól függő) 
1 év 

• Kompetenciamérések 
3 év 

• Képzések beindítása 
6 év 

•  Utánkövetés  
• Elhelyezkedés segítése 

 
 
 
 
 
 
Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
• GYED-ről, GYES-ről visszatérő nők munkaerő-piacra történő 

visszajuttatása 
• Alacsony végzettségűek megfelelő szintre hozása 
• Csökken a funkcionális analfabéták száma 
• Nő a szakképzettek száma 
• A célcsoportok társadalmi megbecsülésének növekedése 
• A megszerzett tudás nemcsak az egyén javára, hanem a 

település hasznára is fordítható 
Dokumentáltság: 

Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik a 
foglalkoztatottak számának növekedése, a képzettséget szerzők 
számának pozitív irányú változása 
• Rövidtáv: Kérdőíves felmérések, maga a kérdőív jelenti a 

dokumentáltságot, hirdetések, média bevonása, toborzási 
célzattal 

• Középtáv: A képzési szerződés alapján a képzésben 
résztvevők száma 

  • Hosszútáv: Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik a 
foglalkoztatottak számának növekedése, a képzettséget 
szerzők számának pozitív irányú változása 

Fenntarthatósága: 
• Megfelelő munkaerő-piaci háttér 
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Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: 
• Pályázati lehetőségek hiánya 
• Kis létszámú igény a képzésekre 
• A hosszú távú foglalkoztatás nem biztos 
• Minimális létszámnak sikerül az elhelyezkedés 

Kockázatcsökkentés eszközei: 
• Megfelelő erőforrások, konkrét munkaerő-piaci háttér és 

igény felkutatása a biztos munkába állás reményében 

 

  
Szükséges 
erőforrások 
 

_______________ 
2015-ös év 
felülvizsgálat 
 

Anyagi/tárgyi erőforrás: 
• Pályázati forrás 

Humán/emberi erőforrás: 
• Igény a képzésre, megfelelő jelentkezői létszám 

_______________________________________________________ 
A terv megvalósult, és folyamatosan megvalósul a 
közmunkaprogramnak köszönhetően, a városvezetésnek továbbra is 
fontos célkitűzése az intézkedési tervben foglaltak megvalósulása. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Adatbázis létrehozása a nők körében az esélyegyenlőség megvalósulásának 
elemzése érdekében 

 

Intézkedés címe: Adatbázis létrehozása a nők körében az esélyegyenlőség 
megvalósulásának elemzése érdekében 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Nincs megfelelő adatbázis és felmérés a nők esélyegyenlőségére 
vonatkozóan (elsősorban foglalkoztatás, képzettség területén) 

 
 
 
 
 
Célok - 
Általános 
megfogalmazás 
és rövid-, közép- 
és hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Célok: 
Létrejön egy olyan hatékony adatbázis, a HEP-re épülve, mely 
segítségével a jövőben zökkenőmentesen lehet vizsgálni az 
esélyegyenlőség alakulását a településen. 

 
Rövid távú cél: 6 hónap 
Működőképes adatbázis kidolgozása, a problémák feltárása, 
beazonosítása 

 
Középtávú cél: 1 év 
Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra beavatkozások 
tervezése és végrehajtása 

 
Hosszú távú cél: 2 év 
Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra beavatkozások 
tervezése és végrehajtása, naprakész adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba szedve 

1. Települési szintű felmérés 
2. Adatbázis létrehozása 
3. Adatbázis frissítése 
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Résztvevők és 
felelős 

Felelős: 
• HEP felelős 

 Résztvevők/részfelelősök: 
• kérdőívet készítő munkacsoport vezetője 
• kérdőíves felmérő munkacsoport vezetője 
• adatbázist létrehozó és az adatokat feltöltő informatikus 

 
 
 
 
 
 
Partnerek 

Rövidtáv: Kérdőívet elkészítő személy/ek, munkacsoportja 

Középtáv: Kijelölt kérdőíves felmérők munkacsoportja 

Hosszútáv: Az adatbázis elkészítéséért felelős és az adatok 
felviteléért felelős személy - informatikus 
A hosszú távú partnerek legfontosabb intézményei a 

•  Fogyatékkal élőket foglalkoztató városi intézmények  
• Fogyatékkal élőket ellátó városi intézmények 

amelyek hiteles információval szolgálhatnak a foglakoztatás 
állapotáról. 

 
 
 
 
 
Határidő(k) 
pontokba szedve 

6 hónap 
•  Működőképes adatbázis kidolgozása  
• A problémák feltárása, beazonosítása 

1 év 
• Adatbázis töltése és frissítése 
• A feltárt problémákra beavatkozások tervezése és 

végrehajtása 
2 év 

• Adatbázis töltése és frissítése 
• A feltárt problémákra beavatkozások tervezése és 

végrehajtása 
 
 
 
 
 
Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
• Létrejön egy olyan hatékony adatbázis, a HEP-re épülve, 

mely segítségével a jövőben zökkenőmentesen lehet 
vizsgálni az esélyegyenlőség alakulását a településen. 

Dokumentáltsága: 
Az adatbázis önmagában megvalósítja a dokumentálást. 
• Rövidtáv: Kérdőíves felmérések, maga a kérdőív jelenti a 

dokumentáltságot, hirdetések, média bevonása 
• Középtáv: Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik a 

foglalkoztatottak számának növekedése, a képzettséget 
szerzők számának pozitív irányú változása 

• Hosszútáv: Naprakész, hiteles adatokkal rendelkező 
adatbázis 

Fenntarthatósága: 
• Az adatbázis fenntarthatóságának legfontosabb kritériuma a 

folyamatos adatfeltöltés a naprakész, megfelelő háttérrel 
rendelkező információk érdekében. 
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 Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: 
•  Alacsony adatszolgáltatási hajlandóság  
• Megfelelő anyagi erőforrás hiánya 

Kockázatcsökkentés eszközei: 
•  Széleskörű kommunikációs és médiakampány  
• Pályázatokon történő részvétel 

Szükséges 
erőforrások 

Anyagi erőforrás: 
• Pályázati forrás 
• Önkormányzati költségvetés(számítógép,papír, 

nyomtatófesték) 
 

Humán erőforrás 
Önkormányzati dolgozók 
Önkormányzati intézmények dolgozói 

 
2015-ös 
évfelülvizsgálat 

Célok: 
• Létrejön egy olyan hatékony adatbázis, a HEP-re épülve, 

mely segítségével a jövőben zökkenőmentesen lehet 
vizsgálni az esélyegyenlőség alakulását a településen. 

 
Rövid távú cél: 2017. 06. 30.  

• Működőképes adatbázis kidolgozása, a problémák feltárása, 
beazonosítása 

 
Középtávú cél: 2018. 06. 30.  

• Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra 
beavatkozások tervezése és végrehajtása 

 
Hosszú távú cél: 2019. 06. 30.  

• Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra 
beavatkozások tervezése és végrehajtása, naprakész 
adatbázis létrehozása. 

 
 
 
 
 
Határidő(k) 
pontokba szedve 

 
2017. 06. 30.  

• Működőképes adatbázis kidolgozása A problémák feltárása, 
beazonosítása 

 2018. 06. 30.  
• Adatbázis töltése és frissítése 
• A feltárt problémákra beavatkozások tervezése és 

végrehajtása 
 2019. 06. 30.  

• Adatbázis töltése és frissítése 
• A feltárt problémákra beavatkozások tervezése és 

végrehajtása 
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VI. Bentlakásos idősek otthonának létesítése 
 

Intézkedés címe: Bentlakásos idősek otthonának létesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Nem megoldott az idősek bentlakásos elhelyezése a településen, a 
várakozók száma bentlakásos intézményi elhelyezésre igen magas. 

 
 
 
 
 
Célok - 
Általános 
megfogalmazás 
és rövid-, közép- 
és hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Célok: 
• A bentlakásos idősek otthonának megépülésével az 

idősotthoni elhelyezésre várakozók száma csökkenne, a 
tiszacsegei, önmaguk ellátására már nem képes idősek saját 
városukban tudnának élni a jövőben is, otthonukhoz, 
családjukhoz, barátaikhoz közel. 

 
Rövid távú cél: 6 hónap 

• Igényfelmérés 
• Pályázati források figyelemmel kísérése 

 
Középtávú cél: 1 év 

• Beruházás megkezdése 
Hosszú távú cél: 2 év 

• Az idősek elfoglalhatják lakrészüket az idősek otthonában 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba szedve 

 
•  Települési szintű felmérés 
• Pályázatok figyelése 

 
Résztvevők és 
felelős 

• polgármester 
• jegyző 
• pályázatfigyelő szakember 

Partnerek Vállalkozás/ok 

 
 
 
Határidő(k) 
pontokba szedve 

6 hónap 
• Igényfelmérés 
• Pályázati források figyelemmel kísérése 

1 év 
• Beruházás megkezdése 

2év 
• Az idősek elfoglalhatják lakrészüket az idősek otthonában 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 

Eredményességi mutatók: 
• A tiszacsegei, önmaguk ellátására saját otthonukban már 

nem képes idősek bentlakásos elhelyezése helyben 
megoldódik. 

Dokumentáltsága: 
Rövidtáv: Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció – kérdőíves 

valamint 
fenntarthatósága 

felmérés, Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS), Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 
Középtáv: Pályázati dokumentum, Közbeszerzési eljárás 
dokumentuma, Kivitelezői szerződés 

 
Hosszútáv: Adatbázis frissítése szolgáltatást igénybevevők 
számáról, Intézményi dokumentumok 

 
Fenntarthatósága: 

• A térítési díjakból, gondozási díjakból és állami normatívából 
fenntartható az intézmény. 

• A helyi igények kielégítése mellett a kistérség, illetve járás 
területére is kiterjeszthető az intézmény illetékessége. 

 
Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: 
• Pályázati kiírása hiánya 

Kockázatcsökkentés eszközei: 
• Pályázati kiírás hiányában a beruházásra hajlandóságot 

mutató vállalkozások felkutatása 
 
 
Szükséges 
erőforrások 

Anyagi erőforrás: 
• Pályázati forrás 

Humán erőforrás 
•  Önkormányzati dolgozók 
• Önkormányzati intézmények dolgozói 

 
 
2015-ös év 
felülvizsgálat 

Célok: 
• A bentlakásos idősek otthonának megépülésével az 

idősotthoni elhelyezésre várakozók száma csökkenne, a 
tiszacsegei, önmaguk ellátására már nem képes idősek saját 
városukban tudnának élni a jövőben is, otthonukhoz, 
családjukhoz, barátaikhoz közel. 

 
Rövid távú cél: 2016. 06. 30. Igényfelmérés 

• Pályázati források figyelemmel kísérése 
 
Középtávú cél: 2018. 06. 30. 

• Beruházás megkezdése 
Hosszú távú cél: 2020. 06 30. 

• Az idősek elfoglalhatják lakrészüket az idősek otthonában 
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Határidő(k) 
pontokba szedve 

2016. 06. 30. 
• Igényfelmérés 
• Pályázati források figyelemmel kísérése 

 2018. 06. 30. 
• Beruházás megkezdése 

 2020. 06. 30.  
• Az idősek elfoglalhatják lakrészüket az idősek otthonában 

 

VII. Akadálymentesítés a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtése 
érdekében 
 

 
Intézkedés címe: 

Akadálymentesítés a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének 
megteremtése érdekében. 

 
 
Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Az épületek akadálymentessége nem megfelelő. A 
közintézményekben többnyire a legalapvetőbb akadálymentesítés 
megtörtént, de egyéb intézmények, vállalkozások nagy része nem 
tette meg a szükséges lépéseket. Kiemelt területként kell kezelnünk 
a fogyatékkal élők akadálymentes közlekedése feltételeinek 
megteremtését. 

 
 
 
 
Célok - 
Általános 
megfogalmazás 
és rövid-, közép- 
és hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Célok: 
• Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvényben 
• A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben 
• Az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendeletben (OTÉK) 

• A mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető 
környezet és közszolgáltatások megteremtetéséhez 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 
1015/2005.(II.25.) Korm. határozatban foglaltak teljesítése, 
ennek értelmében megfelelő akadálymentes környezet 
kialakítása mind az önkormányzati fenntartású, mind a nem 
önkormányzati fenntartású intézményekben, 
vállalkozásokban. 
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 Rövid távú cél: 6 hónap 

• Pályázati források figyelemmel kísérése az önkormányzati 
intézmények akadálymentesítésének megvalósítása céljából. 

• Települési szintű felmérés, hol hiányos az 
akadálymentesítés. 

• Valamennyi új beruházás megkezdésénél figyelemmel lenni 
az akadálymentesítés fontosságára, a beruházásokat úgy 
kell megvalósítani, hogy abban az akadálymentesítés helyet 
kapjon. 

• Figyelemfelhívás Tiszacsege Város honlapján az 
akadálymentes környezet fontosságáról, törvényi 
szabályozásról, annak érdekében, hogy a nem 
önkormányzati fenntartású intézményekhez is eljussanak a 
megfelelő információk. 

Középtávú cél: 1 év 
• Beruházás megkezdése 

Hosszú távú cél: 1,5 év 
• Akadálymentes környezet az érintett intézményekben 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba szedve 

•  Pályázati kiírások nyomon követése 

• Felmérés 
• Új beruházásoknál az akadálymentesítés megvalósulása 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: 
• polgármester, képviselő-testület 

 
 
 
Partnerek 

Rövidtáv: Pályázatfigyelők, pályázatíró személyek megfelelő 
pályázati kiírás esetén 

 
Középtáv: Kivitelező cégek 

 
Hosszútáv: Adatgyűjtést végző személyek az 
akadálymentesítettség állapotáról 

 
 
 
 
 
Határidő(k) 
pontokba szedve 

6 hónap 
• Pályázati források figyelemmel kísérése. 
• Települési szintű felmérés. 
• Új beruházás megkezdésénél figyelemmel kell lenni az 

akadálymentesítésre 
• Figyelemfelhívás 

1 év 
• Beruházás megkezdése 

1,5 év 
• Akadálymentes környezet az érintett intézményekben 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
• Az akadálymentes környezet jelenlegi állapotához képest 

javuló tendenciát mutat, a fogyatékkal élők közlekedési 
feltételeinek javulása érdekében 

Dokumentáltsága: 
• Rövidtáv: Pályázati dokumentum 
• Középtáv: Közbeszerzési eljárás dokumentuma, Kivitelezői 

szerződés 
  • Hosszútáv: Adatbázis frissítése az akadálymentesítettség 

aktuális állapotáról a településen. 
• Fenntarthatósága: 
• Amennyiben a beruházás meg tud valósulni a 

fenntarthatóságot nem fenyegeti veszély. 
 

 

  
 
Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: 
•  Pályázati kiírása hiánya  
• Vállalkozások passzív hozzáállása 

Kockázatcsökkentés eszközei: 
• Egyéb, nyertes beruházásokba beépíteni az 

akadálymentesítést 

 

  
 
 
 
Szükséges 
erőforrások 
 
 
 
_______________ 
2015-ös év 
felülvizsgálat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyagi erőforrás: 
• Pályázati forrás 
• Vállalkozások saját anyagi beruházása 

Humán erőforrás 
•  Önkormányzati dolgozók  
• Önkormányzati intézmények dolgozói 
•  Nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetői  
• Vállalkozások vezet 

_______________________________________________________ 
 Az intézkedési terv megvalósult. 

 
 

 
 
 

 

 
VIII. Adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők körében az esélyegyenlőség 
megvalósulásának elemzése érdekében 

 

Intézkedés címe: Adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők körében az 
esélyegyenlőség megvalósulásának elemzése érdekében 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Nincs megfelelő adatbázis a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére 
vonatkozóan 
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Célok - 
Általános 
megfogalmazás 
és rövid-, közép- 
és hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Célok: 
Létrejön egy olyan hatékony adatbázis, a HEP-re épülve, mely 
segítségével a jövőben zökkenőmentesen lehet vizsgálni az 
esélyegyenlőség alakulását a településen. 

 
Rövid távú cél: 6 hónap 
Működőképes adatbázis kidolgozása, a problémák feltárása, 
beazonosítása 

 
Középtávú cél: 1 év 
Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra beavatkozások 
tervezése és végrehajtása 

 
Hosszú távú cél: 2 év 
Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra beavatkozások 
tervezése és végrehajtása, naprakész adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba szedve 

1. Települési szintű felmérés 
2. Adatbázis létrehozása 
3. Adatbázis frissítése 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: 
• HEP felelős 

 Résztvevők/részfelelősök: 
•  kérdőívet készítő munkacsoport vezetője  
• kérdőíves felmérő munkacsoport vezetője 
• adatbázist létrehozó és az adatokat feltöltő informatikus 

 
 
 
 
 
 
Partnerek 

Rövidtáv: Kérdőívet elkészítő személy/ek, munkacsoportja 

Középtáv: Kijelölt kérdőíves felmérők munkacsoportja 

Hosszútáv: Az adatbázis elkészítéséért felelős és az adatok 
felviteléért felelős személy - informatikus 
A hosszú távú partnerek legfontosabb intézményei a 

•  Fogyatékkal élőket foglalkoztató városi intézmények  
• Fogyatékkal élőket ellátó városi intézmények 

amelyek hiteles információval szolgálhatnak a foglakoztatás 
állapotáról. 
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Határidő(k) 
pontokba szedve 

 
6 hónap 

•  Működőképes adatbázis kidolgozása  
• A problémák feltárása, beazonosítása 

1 év 
• Adatbázis töltése és frissítése 
• A feltárt problémákra beavatkozások tervezése és 

végrehajtása 
2 év 

• Adatbázis töltése és frissítése 
• A feltárt problémákra beavatkozások tervezése és 

végrehajtása 

 
 
 
 
 
Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
• Létrejön egy olyan hatékony adatbázis, a HEP-re épülve, 

mely segítségével a jövőben zökkenőmentesen lehet 
vizsgálni az esélyegyenlőség alakulását a településen. 

Dokumentáltsága: 
Az adatbázis önmagában megvalósítja a dokumentálást. 
• Rövidtáv: Kérdőíves felmérések, maga a kérdőív jelenti a 

dokumentáltságot, hirdetések, média bevonása 
• Középtáv: Adatbázis töltése, melyből egyértelműen látszik a 

foglalkoztatottak számának növekedése, a képzettséget 
szerzők számának pozitív irányú változása 

• Hosszútáv: Naprakész, hiteles adatokkal rendelkező 
adatbázis 

Fenntarthatósága: 
• Az adatbázis fenntarthatóságának legfontosabb kritériuma a 

folyamatos adatfeltöltés a naprakész, megfelelő háttérrel 
rendelkező információk érdekében. 

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: 
•  Alacsony adatszolgáltatási hajlandóság  
• Megfelelő anyagi erőforrás hiánya 

Kockázatcsökkentés eszközei: 
 •  Széleskörű kommunikációs és médiakampány  

• Pályázatokon történő részvétel 

 
 
 
Szükséges 
erőforrások 

Anyagi erőforrás: 
• Pályázati forrás 
• Önkormányzati költségvetés (számítógép, papír, 

nyomtatófesték) 
Humán erőforrás 

• Önkormányzati dolgozók 
• Önkormányzati intézmények dolgozói 



Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
   

 
137 

 
2015-ös év 
felülvizsgálat 
 
 
 
 

Célok: 
• Létrejön egy olyan hatékony adatbázis, a HEP-re épülve, mely 

segítségével a jövőben zökkenőmentesen lehet vizsgálni az 
esélyegyenlőség alakulását a településen. 

 
Rövid távú cél: 2017. 06. 30. 

• Működőképes adatbázis kidolgozása, a problémák feltárása, 
beazonosítása 

 
Középtávú cél: 2018. 06. 30.  

• Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra 
beavatkozások tervezése és végrehajtása 

 
Hosszú távú cél: 2019. 06. 30. 

• Adatbázis töltése és frissítése, a feltárt problémákra 
beavatkozások tervezése és végrehajtása, naprakész 
adatbázis létrehozása. 

 
 
 
 
 
 
 
Határidő(k) 
pontokba szedve 

 
2017. 06. 30. 

• Működőképes adatbázis kidolgozása  
• A problémák feltárása, beazonosítása 

 2018. 06. 30  
• Adatbázis töltése és frissítése 
• A feltárt problémákra beavatkozások tervezése és 

végrehajtása 
2019. 06. 30. 

• Adatbázis töltése és frissítése 
• A feltárt problémákra beavatkozások tervezése és 

végrehajtása 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 A B C D E F G H I J 
 
 
 
 
 
Intézkedés 
sorszáma 

 
 
 
 

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezé 

se 

A 
helyzetele 

mzés 
következtet 

éseiben 
feltárt 

esélyegyen 
lőségi 

probléma 
megnevezé 

se 

 
 
 
 

Az 
intézkedés 
sel elérni 
kívánt cél 

 
 

A 
célkitűzés 

összhangja 
egyéb 

stratégiai 
dokumentu 

mokkal 

 
 
 
 
 

Az 
intézkedés 

tartalma 

 
 
 
 
 

Az 
intézkedés 

felelőse 

 
 
 
 

Az 
intézkedés 
megvalósít 

ásának 
határideje 

 
 

Az 
intézkedés 
eredménye 

sségét 
mérő 

indikátor 
(ok) 

 
Az 

intézkedés 
megvalósít 

ásához 
szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

 
 
 

Az 
intézkedés 
eredményei 

nek 
fenntarthat 

ósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1. A romák és 

mélyszegén 
ységben 
élők, 
foglalkoztatá 
si esélyének 
növelése, az 
elsődleges 
munkaerőpi 
acon való 
elhelyezked 
és 
érdekében, 
képzések 
segítségével 

A 
munkanélküli 
ek között 
jelentős a 
társadalom 
hátrányos 
helyzetű 
csoportjainak 
aránya, 
(romák, 
mélyszegény 
ségben élők) 
akik 
megfelelő 
iskolai 
végzettség 
és 
szakképzetts 
ég hiányában 
nem tudnak 
érvényesülni 
az elsődleges 
munkaerő- 

A 
foglalkoztatot 
tak 
számának 
növelése 
mind a 
romák, a 
mélyszegény 
ségben 
körében. 
Mélyszegény 
ségben élő 
fogyatékkal 
élők és 
megváltozott 
munkaképes 
ségűek 
munkaerő- 
piaci 
esélyegyenlő 
ségének 
elősegítése 
szakképzéss 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 
Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

 
 
 
1.Kompetenci 
amérés 
2.Pályázati 
erőforrások 
felkutatása 
3.Képző 
szervek 
megkeresése 
,szerződéskö 
tés 
4.Képzések 
beindítása 
5.Utánköveté 
s 
6.Önsegítő 
csoportok 
létrehozása 

Polgármester 6 év Hátrányos 
helyzetűek 
munkaerő- 
piacra történő 
visszajuttatás 
a 
Alacsony 
végzettségűe 
k megfelelő 
szintre 
hozása 
Csökken a 
funkcionális 
analfabéták 
száma 
Nő a 
szakképzette 
k száma 
A 
célcsoportok 
társadalmi 
megbecsülés 
ének 

Anyagi/tárgy 
i erőforrás: 
Pályázati 
forrás 
Humán/emb 
eri 
erőforrás: 
Igény a 
képzésre, 
megfelelő 
jelentkezői 
létszám 
Képző 
szervek, 
személyek 

Megfelelő 
munkaerő- 
piaci háttér 
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 piacon. 
Képzések 
biztosításával 
az esélyeik 
javulhatnak, 
munkaerő- 
piaci 
integrációjuk 
elősegíthető, 
a magasabb 
szintű tudás 
és  
 a 
magasabb 
számú 
képzettség a 
munkaerő- 
piaci 
mobilitást 
eredményezi. 

el, 
távmunkára 
való 
felkészítéssel 
Nyugdíj előtt 
álló 
munkanélküli 
ek képzése, 
átképzése 
humán 
készségfejles 
ztéssel 
egybekötve. 
Hátrányos 
helyzetű 
célcsoportok 
képzési 
igényeinek 
felmérése, 
felzárkóztatá 
s, 
pályaorientác 
ió, munkaerő- 
piaci 
igényeknek 
megfelelő 
szakmai 
képzés, 
tanácsadás. 

    növekedése 
A 
megszerzett 
tudás 
nemcsak az 
egyén javára, 
hanem a 
település 
hasznára is 
fordítható 

  

2. Adósságkez 
elési 
tanácsadás 
a romák és 

A roma és 
mélyszegény 
ségben   élő 

A roma és 
mélyszegény 
ségben élő 
családok  az 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 

1.Kompetenci 
amérés 
2.Pályázati 
és anyagi 

Polgármester 2 év A roma és 
mélyszegény 
ségben élő 
családok  az 

Anyagi/tárgy 
i erőforrás: 
Pályázati 
forrás 

Az 
adósságkezel 
és 
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 mélyszegén 

ységben 
élők, 
eladósodásá 
nak kezelése 
érdekében 

családokban 
nagyon 
gyakori az 
eladósodás 
problémája. 
Hiteleket 
vettek  fel, 
melyeket 
nem  tudnak 
törleszteni, 
rezsitartozás 
aik vannak, 
gyakran 
magánszemé 
lyeknek is 
tartoznak. 

adósságkezel 
ési 
tanácsadás 
hatására 
jobban  be 
tudják osztani 
pénzüket, 
bevételeiket, 
perspektívát 
kapnak arra 
vonatkozóan, 
hogy hogyan 
osszák  be 
hatékonyan, 
fontossági 
sorrendeket 
állítva  a 
jövedelmüket 
, ezáltal 
csökkennek 
tartozásaik, 
kilátástalansá 
guk 
mérséklődik. 

Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

erőforrások 
felkutatása, 
képzést 
vállaló 
szakember 
kijelölése 
3.Képző 
szervek 
megkeresése 
,szerződéskö 
tés 
4.Szakképzet 
tség 
megszerzése 
5.Adósságke 
zelési 
tanácsadás 
beindítása 
6.Adósságke 
zelés 
eredményéne 
k nyomon 
követése 

  adósságkezel 
ési 
tanácsadás 
hatására 
jobban  be 
tudják osztani 
pénzüket, 
bevételeiket. 
Perspektívát 
kapnak arra 
vonatkozóan, 
hogy hogyan 
osszák  be 
hatékonyan, 
fontossági 
sorrendeket 
állítva  a 
jövedelmüket 
. 
Csökkennek 
tartozásaik, 
kilátástalansá 
guk 
mérséklődik. 

Önkormányz 
ati támogatás 
Humán/emb 
eri 
erőforrás: 
Igény a 
képzésre, 
megfelelő 
jelentkezői 
létszám 
Képzést 
vállaló 
szakember 

hatékonyság 
a         a 
fenntarthatós 
ágot fogja 
eredményezn 
i. 
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2015-ös év 
felülvizsgálat 

Adósságkez 
elési 
tanácsadás 
a romák és 

A roma és 
mélyszegény 
ségben   élő 

A roma és 
mélyszegény 
ségben élő 
családok  az 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 

1.Kompetenci 
amérés 
2.Pályázati 
és anyagi 

Polgármester Az 
intézkedési 
terv 
megvalósítás
ára nincs 
lehetőség 

A roma és 
mélyszegény 
ségben élő 
családok  az 

Anyagi/tárgy 
i erőforrás: 
Pályázati 
forrás 

Az 
adósságkezel 
és 

2015-ös év 
felülvizsgálat 

A romák és 
mélyszegén 
ységben 
élők, 
foglalkoztatá 
si esélyének 
növelése, az 
elsődleges 
munkaerőpi 
acon való 
elhelyezked 
és 
érdekében, 
képzések 
segítségével 

A 
munkanélküli 
ek között 
jelentős a 
társadalom 
hátrányos 
helyzetű 
csoportjainak 
aránya, 
(romák, 
mélyszegény 
ségben élők) 
akik 
megfelelő 
iskolai 
végzettség 
és 
szakképzetts 
ég hiányában 
nem tudnak 
érvényesülni 
az elsődleges 
munkaerő- 

A 
foglalkoztatot 
tak 
számának 
növelése 
mind a 
romák, a 
mélyszegény 
ségben 
körében. 
Mélyszegény 
ségben élő 
fogyatékkal 
élők és 
megváltozott 
munkaképes 
ségűek 
munkaerő- 
piaci 
esélyegyenlő 
ségének 
elősegítése 
szakképzéss 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 
Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

 
1.Kompetenci 
amérés 
2.Pályázati 
erőforrások 
felkutatása 
3.Képző 
szervek 
megkeresése 
,szerződéskö 
tés 
4.Képzések 
beindítása 
5.Utánköveté 
s 
6.Önsegítő 
csoportok 
létrehozása 

Polgármester 6 év 
A módosítás 
nem indokolt, 
a terv 
folymatosan 
megvalósul. 

Hátrányos 
helyzetűek 
munkaerő- 
piacra történő 
visszajuttatás 
a 
Alacsony 
végzettségűe 
k megfelelő 
szintre 
hozása 
Csökken a 
funkcionális 
analfabéták 
száma 
Nő a 
szakképzette 
k száma 
A 
célcsoportok 
társadalmi 
megbecsülés 
ének 

Anyagi/tárgy 
i erőforrás: 
Pályázati 
forrás 
Humán/emb 
eri erőforrás: 
Igény a 
képzésre, 
megfelelő 
jelentkezői 
létszám 
Képző 
szervek, 
személyek 

Megfelelő 
munkaerő- 
piaci háttér 
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 piacon. 
Képzések 
biztosításával 
az esélyeik 
javulhatnak, 
munkaerő- 
piaci 
integrációjuk 
elősegíthető, 
a magasabb 
szintű tudás 
és  
 a 
magasabb 
számú 
képzettség a 
munkaerő- 
piaci 
mobilitást 
eredményezi. 

el, 
távmunkára 
való 
felkészítéssel 
Nyugdíj előtt 
álló 
munkanélküli 
ek képzése, 
átképzése 
humán 
készségfejles 
ztéssel 
egybekötve. 
Hátrányos 
helyzetű 
célcsoportok 
képzési 
igényeinek 
felmérése, 
felzárkóztatá 
s, 
pályaorientác 
ió, munkaerő- 
piaci 
igényeknek 
megfelelő 
szakmai 
képzés, 
tanácsadás. 

    növekedése 
A 
megszerzett 
tudás 
nemcsak az 
egyén javára, 
hanem a 
település 
hasznára is 
fordítható 
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 mélyszegén 

ységben 
élők, 
eladósodásá 
nak kezelése 
érdekében 

családokban 
nagyon 
gyakori az 
eladósodás 
problémája. 
Hiteleket 
vettek  fel, 
melyeket 
nem  tudnak 
törleszteni, 
rezsitartozás 
aik vannak, 
gyakran 
magánszemé 
lyeknek is 
tartoznak. 

adósságkezel 
ési 
tanácsadás 
hatására 
jobban  be 
tudják osztani 
pénzüket, 
bevételeiket, 
perspektívát 
kapnak arra 
vonatkozóan, 
hogy hogyan 
osszák  be 
hatékonyan, 
fontossági 
sorrendeket 
állítva  a 
jövedelmüket 
, ezáltal 
csökkennek 
tartozásaik, 
kilátástalansá 
guk 
mérséklődik. 

Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

erőforrások 
felkutatása, 
képzést 
vállaló 
szakember 
kijelölése 
3.Képző 
szervek 
megkeresése 
,szerződéskö 
tés 
4.Szakképzet 
tség 
megszerzése 
5.Adósságke 
zelési 
tanácsadás 
beindítása 
6.Adósságke 
zelés 
eredményéne 
k nyomon 
követése 

  adósságkezel 
ési 
tanácsadás 
hatására 
jobban  be 
tudják osztani 
pénzüket, 
bevételeiket. 
Perspektívát 
kapnak arra 
vonatkozóan, 
hogy hogyan 
osszák  be 
hatékonyan, 
fontossági 
sorrendeket 
állítva  a 
jövedelmüket 
. 
Csökkennek 
tartozásaik, 
kilátástalansá 
guk 
mérséklődik. 

Önkormányz 
ati támogatás 
Humán/emb 
eri erőforrás: 
Igény a 
képzésre, 
megfelelő 
jelentkezői 
létszám 
Képzést 
vállaló 
szakember 

hatékonyság 
a         a 
fenntarthatós 
ágot fogja 
eredményezn 
i. 
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II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1. A  roma  és 

mélyszegén 
ységben élő 
gyermekek 
szülői 
hátterének 
megerősítés 
e, a szülők 
foglalkoztatá 
si esélyének 
növelése, az 
elsődleges 
munkaerőpi 
acon való 
elhelyezked 
és 
érdekében, 
képzések 
segítségével 

A gyermekek 
nagy része 
mélyszegény 
ségben él, a 
szüleik 
többsége 
munkanélküli, 
akik között 
jelentős 
 a 
társadalom 
azon 
hátrányos 
helyzetű 
csoportjainak 
aránya, 
akiknek  a 
munkaerő- 
piacra 
kerülés, 
illetve 
visszatérés 
nehézségekb 
e ütközik. 
Több 
csoportnál 
jellemző a 
nem 
megfelelő 
szintű 
képzettség, 
és  a 
szakképzetle 
nség. Az 
ilyen háttérrel 
rendelkező 
családokból a 
gyermekek 
mélyszegény 

 

A 
foglalkoztatot 
tak 
számának 
növelése a 
mélyszegény 
ségben élő 
gyermekek 
szüleinek 
körében. 
Mélyszegény 
ségben élő 
gyermekek 
szüleinek 
munkaerő- 
piaci 
esélyegyenlő 
ségének 
elősegítése 
szakképzéss 
el, 
távmunkára 
való 
felkészítéssel 
Hátrányos 
helyzetű 
célcsoportok 
képzési 
igényeinek 
felmérése, 
felzárkóztatá 
s, 
pályaorientác 
ió, munkaerő- 
piaci 
igényeknek 
megfelelő 
szakmai 
képzés, 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 
Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Kompetenci 
amérés 
2.Pályázati 
erőforrások 
felkutatása 
3.Képző 
szervek 
megkeresése 
,szerződéskö 
tés 
4.Képzések 
beindítása 
5.Utánköveté 
s 
6.Önsegítő 
csoportok 
létrehozása 

Polgármester 6 év A 
mélyszegény 
ségben élő 
gyermekek 
száma 
csökken a 
szülők 
társadalmi 
státuszának 
megerősödés 
ével 
Hátrányos 
helyzetűek 
munkaerő- 
piacra történő 
visszajuttatás 
a 
Alacsony 
végzettségűe 
k megfelelő 
szintre 
hozása 
Csökken a 
funkcionális 
analfabéták 
száma 
Nő a 
szakképzette 
k száma 
A 
célcsoportok 
társadalmi 
megbecsülés 
ének 
növekedése 
A 
megszerzett 
tudás 
nemcsak az 

Anyagi/tárgy 
i erőforrás: 
Pályázati 
forrás 
Humán/emb 
eri 
erőforrás: 
Igény a 
képzésre, 
megfelelő 
jelentkezői 
létszám 
Képző 
szervek, 
személyek 

Megfelelő 
munkaerő- 
piaci háttér 
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 felszámolása 
csak   oly 
módon 
lehetséges, 
ha  a  szülői 
erőforrásokat 
megerősítjük, 
a család 
anyagilag 
megerősödik. 
Mindez akkor 
lehetséges, 
ha 
megtörténik a 
szülők 
felzárkóztatá 
sa, és  a 
munkaerő- 
piacra  való 
visszatérése. 

tanácsadás.     egyén javára, 
hanem a 
település 
hasznára is 
fordítható 
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2015-ös év 
felülvizsgálat 

A  roma  és 
mélyszegén 
ységben élő 
gyermekek 
szülői 
hátterének 
megerősítés e, 
a szülők 
foglalkoztatá si 
esélyének 
növelése, az 
elsődleges 
munkaerőpi 
acon való 
elhelyezked és 
érdekében, 
képzések 
segítségével 

A gyermekek 
nagy része 
mélyszegény 
ségben él, a 
szüleik 
többsége 
munkanélküli, 
akik között 
jelentős  a 
társadalom 
azon 
hátrányos 
helyzetű 
csoportjainak 
aránya, 
akiknek  a 
munkaerő- 
piacra kerülés, 
illetve 
visszatérés 
nehézségekb 
e ütközik. 
Több 
csoportnál 
jellemző a 
nem megfelelő 
szintű 
képzettség, és
  a 
szakképzetle 
nség. Az 
ilyen háttérrel 
rendelkező 
családokból a 
gyermekek 
mélyszegény 
ségének 

A 
foglalkoztatot 
tak számának 
növelése a 
mélyszegény 
ségben élő 
gyermekek 
szüleinek 
körében. 
Mélyszegény 
ségben élő 
gyermekek 
szüleinek 
munkaerő- 
piaci 
esélyegyenlő 
ségének 
elősegítése 
szakképzéss 
el, távmunkára 
való 
felkészítéssel 
Hátrányos 
helyzetű 
célcsoportok 
képzési 
igényeinek 
felmérése, 
felzárkóztatá s, 
pályaorientác 
ió, munkaerő- 
piaci 
igényeknek 
megfelelő 
szakmai 
képzés, 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 
Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

1.Kompetenci 
amérés 
2.Pályázati 
erőforrások 
felkutatása 
3.Képző 
szervek 
megkeresése 
,szerződéskö 
tés 
4.Képzések 
beindítása 
5.Utánköveté s 
6.Önsegítő 
csoportok 
létrehozása 

Polgármester 6 év 
A módosítás 
nem indokolt, 
a terv 
folymatosan 
megvalósul. 

A 
mélyszegény 
ségben élő 
gyermekek 
száma 
csökken a 
szülők 
társadalmi 
státuszának 
megerősödés 
ével Hátrányos 
helyzetűek 
munkaerő- 
piacra történő 
visszajuttatás 
a 
Alacsony 
végzettségűe k
 megfelelő 
szintre hozása 
Csökken a 
funkcionális 
analfabéták 
száma 
Nő a 
szakképzette k 
száma 
A 
célcsoportok 
társadalmi 
megbecsülés 
ének 
növekedése A 
megszerzett 
tudás nemcsak
 az 

Anyagi/tárgy i 
erőforrás: 
Pályázati 
forrás 
Humán/emb 
eri erőforrás: 
Igény a 
képzésre, 
megfelelő 
jelentkezői 
létszám Képző 
szervek, 
személyek 

Megfelelő 
munkaerő- 
piaci háttér 
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  felszámolása 

csak   oly 
módon 
lehetséges, ha  
a  szülői 
erőforrásokat 
megerősítjük, a
 család 
anyagilag 
megerősödik. 
Mindez akkor 
lehetséges, ha 
megtörténik a 
szülők 
felzárkóztatá 
sa, és  a 
munkaerő- 
piacra  való 
visszatérése. 

tanácsadás.     egyén javára, 
hanem a 
település 
hasznára is 
fordítható 
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III. A nők esélyegyenlősége 
1. A nők 

foglalkoztatá 
si esélyének 
növelése, az 
elsődleges 
munkaerőpi 
acon való 
elhelyezked 
és 
érdekében, 
képzések 
segítségével 

A 
munkanélküli 
ek között 
jelentős 
számú a nők 
aránya,  akik 
megfelelő 
iskolai 
végzettség 
és 
szakképzetts 
ég hiányában 
nem tudnak 
érvényesülni 
az elsődleges 
munkaerő- 
piacon. 
Képzések 
biztosításával 
az esélyeik 
javulhatnak, 
munkaerő- 
piaci 
integrációjuk 
elősegíthető, 
a magasabb 
szintű tudás 
és   a 
magasabb 
számú 
képzettség a 
munkaerő- 
piaci 
mobilitást 
eredményezi 

A 
foglalkoztatot 
tak számának 
növelése a 
nők körében 
Munkaerő- 
piacra 
hosszabb idő 
után 
visszatérő 
nők 
munkaerő- 
piaci 
esélyeinek 
növelése. 
Fogyatékkal 
élő és 
megváltozott 
munkaképes 
ségű nők 
munkaerő- 
piaci 
esélyegyenlő 
ségének 
elősegítése 
szakképzéss 
el. 
Nyugdíj előtt 
álló 
munkanélküli 
nők képzése, 
átképzése 
humán 
készségfejles 
ztéssel 
egybekötve. 
A 
célcsoportok 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 
Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Kompetenci 
amérés 
2.Pályázati 
erőforrások 
felkutatása 
3.Képző 
szervek 
megkeresése 
,szerződéskö 
tés 
4.Képzések 
beindítása 
5.Utánköveté 
s 
6.Önsegítő 
csoportok 
létrehozása 

Polgármester 6 év GYED-ről, 
GYES-ről 
visszatérő 
nők 
munkaerő- 
piacra történő 
visszajuttatás 
a 
Alacsony 
végzettségűe 
k megfelelő 
szintre 
hozása 
Csökken a 
funkcionális 
analfabéták 
száma 
Nő a 
szakképzette 
k száma 
A 
célcsoportok 
társadalmi 
megbecsülés 
ének 
növekedése 
A 
megszerzett 
tudás 
nemcsak az 
egyén javára, 
hanem a 
település 
hasznára is 
fordítható 

Anyagi/tárgy 
i erőforrás: 
Pályázati 
forrás 
Humán/emb 
eri 
erőforrás: 
Igény a 
képzésre, 
megfelelő 
jelentkezői 
létszám 
Képző 
szervek, 
személyek 

Megfelelő 
munkaerő- 
piaci háttér 
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   képzési 

igényeinek 
felmérése, 
felzárkóztatá 
s, 
pályaorientác 
ió, munkaerő- 
piaci 
igényeknek 
megfelelő 
szakmai 
képzés, 
tanácsadás. 
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2015-ös év 
felülvizsgálat 

A nők 
foglalkoztatá 
si esélyének 
növelése, az 
elsődleges 
munkaerőpi 
acon való 
elhelyezked 
és 
érdekében, 
képzések 
segítségével 

A 
munkanélküli 
ek között 
jelentős 
számú a nők 
aránya,  akik 
megfelelő 
iskolai 
végzettség 
és 
szakképzetts 
ég hiányában 
nem tudnak 
érvényesülni 
az elsődleges 
munkaerő- 
piacon. 
Képzések 
biztosításával 
az esélyeik 
javulhatnak, 
munkaerő- 
piaci 
integrációjuk 
elősegíthető, 
a magasabb 
szintű tudás 
és  
 a 
magasabb 
számú 
képzettség a 
munkaerő- 
piaci 
mobilitást 
eredményezi 

A 
foglalkoztatot 
tak számának 
növelése a 
nők körében 
Munkaerő- 
piacra 
hosszabb idő 
után 
visszatérő 
nők 
munkaerő- 
piaci 
esélyeinek 
növelése. 
Fogyatékkal 
élő és 
megváltozott 
munkaképes 
ségű nők 
munkaerő- 
piaci 
esélyegyenlő 
ségének 
elősegítése 
szakképzéss 
el. 
Nyugdíj előtt 
álló 
munkanélküli 
nők képzése, 
átképzése 
humán 
készségfejles 
ztéssel 
egybekötve. 
A 
célcsoportok 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 
Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Kompetenci 
amérés 
2.Pályázati 
erőforrások 
felkutatása 
3.Képző 
szervek 
megkeresése 
,szerződéskö 
tés 
4.Képzések 
beindítása 
5.Utánköveté 
s 
6.Önsegítő 
csoportok 
létrehozása 

Polgármester 6 év 
A módosítás 
nem indokolt, 
a terv 
folymatosan 
megvalósul. 

GYED-ről, 
GYES-ről 
visszatérő 
nők 
munkaerő- 
piacra történő 
visszajuttatás 
a 
Alacsony 
végzettségűe 
k megfelelő 
szintre 
hozása 
Csökken a 
funkcionális 
analfabéták 
száma 
Nő a 
szakképzette 
k száma 
A 
célcsoportok 
társadalmi 
megbecsülés 
ének 
növekedése 
A 
megszerzett 
tudás 
nemcsak az 
egyén javára, 
hanem a 
település 
hasznára is 
fordítható 

Anyagi/tárgy 
i erőforrás: 
Pályázati 
forrás 
Humán/emb 
eri erőforrás: 
Igény a 
képzésre, 
megfelelő 
jelentkezői 
létszám 
Képző 
szervek, 
személyek 

Megfelelő 
munkaerő- 
piaci háttér 
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   képzési 

igényeinek 
felmérése, 
felzárkóztatá 
s, 
pályaorientác 
ió, munkaerő- 
piaci 
igényeknek 
megfelelő 
szakmai 
képzés, 
tanácsadás. 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1. Bentlakásos 

idősek 
otthonának 
létesítése 

Nem 
megoldott az 
idősek 
bentlakásos 
elhelyezése a 
településen, 
a várakozók 
száma 
bentlakásos 
intézményi 
elhelyezésre 
igen magas. 

A 
bentlakásos 
idősek 
otthonának 
megépülésév 
el az 
idősotthoni 
elhelyezésre 
várakozók 
száma 
csökkenne, a 
tiszacsegei, 
önmaguk 
ellátására 
már nem 
képes idősek 
saját 
városukban 
tudnának élni 
a jövőben is, 
otthonukhoz, 
családjukhoz, 
barátaikhoz 
közel. 

Tiszacsege 
Város 
Településfejl 
esztési 
Koncepció 

1.Települési 
szintű 
felmérés 
2.Pályázatok 
figyelése 

Polgármester 2 év A 
tiszacsegei, 
önmaguk 
ellátására 
saját 
otthonukban 
már nem 
képes idősek 
bentlakásos 
elhelyezése 
helyben 
megoldódik. 

Anyagi 
erőforrás: 
Pályázati 
lehetőségek 
Humán 
erőforrás 
Önkormányz 
ati dolgozók 
Önkormányz 
ati 
intézmények 
dolgozói 

A térítési 
díjakból, 
gondozási 
díjakból és 
állami 
normatívából 
fenntartható 
az 
intézmény. 
A helyi 
igények 
kielégítése 
mellett  a 
kistérség, 
illetve járás 
területére is 
kiterjeszthető 
az intézmény 
illetékessége. 
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2015-ös év 
felülvizsgálat 

Bentlakásos 
idősek 
otthonának 
létesítése 

Nem 
megoldott az 
idősek 
bentlakásos 
elhelyezése a 
településen, 
a várakozók 
száma 
bentlakásos 
intézményi 
elhelyezésre 
igen magas. 

A 
bentlakásos 
idősek 
otthonának 
megépülésév 
el az 
idősotthoni 
elhelyezésre 
várakozók 
száma 
csökkenne, a 
tiszacsegei, 
önmaguk 
ellátására 
már nem 
képes idősek 
saját 
városukban 
tudnának élni 
a jövőben is, 
otthonukhoz, 
családjukhoz, 
barátaikhoz 
közel. 

Tiszacsege 
Város 
Településfejl 
esztési 
Koncepció 

1.Települési 
szintű 
felmérés 
2.Pályázatok 
figyelése 

Polgármester 5 év A 
tiszacsegei, 
önmaguk 
ellátására 
saját 
otthonukban 
már nem 
képes idősek 
bentlakásos 
elhelyezése 
helyben 
megoldódik. 

Anyagi 
erőforrás: 
Pályázati 
lehetőségek 
Humán 
erőforrás 
Önkormányz 
ati dolgozók 
Önkormányz 
ati 
intézmények 
dolgozói 

A térítési 
díjakból, 
gondozási 
díjakból és 
állami 
normatívából 
fenntartható 
az 
intézmény. 
A helyi 
igények 
kielégítése 
mellett  a 
kistérség, 
illetve járás 
területére is 
kiterjeszthető 
az intézmény 
illetékessége. 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1. Akadálymen 

tesítés a 
fogyatékkal 
élők 
esélyegyenl 
őségének 
megteremté 
se 
érdekében 

Az épületek 
akadályment 
essége  nem 
megfelelő. A 
közintézmény 
ekben 
többnyire a 
legalapvetőb 
b 
akadályment 
esítés 
megtörtént, 
de  egyéb 
intézmények, 
vállalkozások 
nagy  része 
nem tette 
meg a 
szükséges 
lépéseket. 
Kiemelt 
területként 
kell 
kezelnünk
 
a fogyatékkal 
élők 
akadályment 
es 
közlekedése 
feltételeinek 
megteremtés 
ét. 

Megfelelő 
akadályment 
es környezet 
kialakítása 
mind az 
önkormányza 
ti fenntartású, 
mind a nem 
önkormányza 
ti fenntartású 
intézmények 
ben, 
vállalkozások 
ban. 

Tiszacsege 
Város 
Gazdasági 
programja 

1.Pályázati 
kiírások 
nyomon 
követése 
2.Felmérés 
3.Új 
beruházások 
nál az 
akadályment 
esítés 
megvalósulás 
a 
4.Figyelemfel 
hívás a 
települési 
szolgáltatók 
felé 

Polgármester 
Nem 
önkormányza 
ti fenntartású 
intézmények 
vezetői 
Vállalkozások 
vezetői 

1,5 év Az 
akadályment 
es környezet 
jelenlegi 
állapotához 
képest javuló 
tendenciát 
mutat, a 
fogyatékkal 
élők 
közlekedési 
feltételeinek 
javulása 
érdekében 

Anyagi 
erőforrás: 
Pályázati 
lehetőségek 
Vállalkozások 
saját anyagi 
beruházása 
Humán 
erőforrás 
Önkormányz 
ati dolgozók 
Önkormányz 
ati 
intézmények 
dolgozói 
Nem 
önkormányza 
ti fenntartású 
intézmények 
vezetői 
Vállalkozások 
vezető 

Amennyiben 
a beruházás 
meg
 tu
d 
valósulni  a 
fenntarthatós 
ágot nem 
fenyegeti 
veszély. 
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2015-ös év 
felülvizsgálat 

Akadálymen 
tesítés a 
fogyatékkal 
élők 
esélyegyenl 
őségének 
megteremté 
se érdekében 

Az épületek 
akadályment 
essége  nem 
megfelelő. A 
közintézmény 
ekben 
többnyire a 
legalapvetőb 
b 
akadályment 
esítés 
megtörtént, 
de  egyéb 
intézmények, 
vállalkozások 
nagy  része 
nem tette 
meg a 
szükséges 
lépéseket. 
Kiemelt 
területként 
kell 
kezelnünk a 
fogyatékkal 
élők 
akadályment 
es 
közlekedése 
feltételeinek 
megteremtés 
ét. 

Megfelelő 
akadályment 
es környezet 
kialakítása 
mind az 
önkormányza 
ti fenntartású, 
mind a nem 
önkormányza 
ti fenntartású 
intézmények 
ben, 
vállalkozások 
ban. 

Tiszacsege 
Város 
Gazdasági 
programja 

1.Pályázati 
kiírások 
nyomon 
követése 
2.Felmérés 
3.Új 
beruházások 
nál az 
akadályment 
esítés 
megvalósulás 
a 
4.Figyelemfel 
hívás a 
települési 
szolgáltatók 
felé 

Polgármester 
Nem 
önkormányza 
ti fenntartású 
intézmények 
vezetői 
Vállalkozások 
vezetői 

Az intézkedési 
terv 
megvalósult 

Az 
akadályment 
es környezet 
jelenlegi 
állapotához 
képest javuló 
tendenciát 
mutat, a 
fogyatékkal 
élők 
közlekedési 
feltételeinek 
javulása 
érdekében 

Anyagi 
erőforrás: 
Pályázati 
lehetőségek 
Vállalkozások 
saját anyagi 
beruházása 
Humán 
erőforrás 
Önkormányz 
ati dolgozók 
Önkormányz 
ati 
intézmények 
dolgozói 
Nem 
önkormányza 
ti fenntartású 
intézmények 
vezetői 
Vállalkozások 
vezető 

Amennyiben 
a beruházás 
meg tud 
valósulni 
 a 
fenntarthatós 
ágot
 ne
m fenyegeti 
veszély. 
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2. Adatbázis 

létrehozása 
a 
fogyatékkal 
élők 
körében az 
esélyegyenl 

Nincs 
megfelelő 
adatbázis
 
a fogyatékkal 
élők 
esélyegyenlő 
ségére 

Létrejön  egy 
olyan 
hatékony 
adatbázis, a 
HEP-re 
épülve, mely 
segítségével 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 
Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

1. Települési 
szintű 
felmérés 
2. Adatbázis 
létrehozása 
3. Adatbázis 
frissítése 

HEP felelős 2 év Létrejön  egy 
olyan 
hatékony 
adatbázis, a 
HEP-re 
épülve, mely 
segítségével 

Anyagi 
erőforrás: 
Pályázati 
lehetőségek 
Humán 
erőforrás 
Önkormányz 

Az adatbázis 
fenntarthatós 
ágának 
legfontosabb 
kritériuma
 
a folyamatos 
adatfeltöltés 

 őség 
megvalósulá 
sának 
elemzése 
érdekében 

vonatkozóan a jövőben 
zökkenőment 
esen  lehet 
vizsgálni 
 az 
esélyegyenlő 
ség 
alakulását a 
településen. 

    a jövőben 
zökkenőment 
esen  lehet 
vizsgálni 
 az 
esélyegyenlő 
ség 
alakulását a 
településen. 

ati dolgozók 
Önkormányz 
ati 
intézmények 
dolgozói 

a naprakész, 
megfelelő 
háttérrel 
rendelkező 
információk 
érdekében. 

2015-ös év 
felülvizsgálat 

Adatbázis 
létrehozása 
a 
fogyatékkal 
élők 
körében az 
esélyegyenl 

Nincs 
megfelelő 
adatbázis
 
a fogyatékkal 
élők 
esélyegyenlő 
ségére 

Létrejön  egy 
olyan 
hatékony 
adatbázis, a 
HEP-re 
épülve, mely 
segítségével 

Tiszacsege 
Város 
Szociális 
Szolgáltatáss 
zervezési 
Koncepció 

4. Települési 
szintű 
felmérés 
5. Adatbázis 
létrehozása 
6. Adatbázis 
frissítése 

HEP felelős 4 év Létrejön  egy 
olyan 
hatékony 
adatbázis, a 
HEP-re 
épülve, mely 
segítségével 

Anyagi 
erőforrás: 
Pályázati 
lehetőségek 
Humán 
erőforrás 
Önkormányz 

Az adatbázis 
fenntarthatós 
ágának 
legfontosabb 
kritériuma
 
a folyamatos 
adatfeltöltés 

 őség 
megvalósulá 
sának 
elemzése 
érdekében 

vonatkozóan a jövőben 
zökkenőment 
esen  lehet 
vizsgálni 
 az 
esélyegyenlő 
ség 
alakulását a 
településen. 

    a jövőben 
zökkenőment 
esen  lehet 
vizsgálni 
 az 
esélyegyenlő 
ség 
alakulását
 
a 

 

ati dolgozók 
Önkormányz 
ati 
intézmények 
dolgozói 

a naprakész, 
megfelelő 
háttérrel 
rendelkező 
információk 
érdekében. 
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3. Megvalósítás 
 

A megvalósítás előkészítése 
 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja 
és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények 
vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
valósítsák meg, illetve támogassák. 
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és 
az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó 
stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az 
egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek 
az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról 
intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek. 
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a 
programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért 
Felelős Fórumot hoz létre és működtet. 
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 
 
A megvalósítás folyamata 
 

A HEP IT kidolgozása, elfogadása és a benne foglaltak megvalósítása során 
biztosítani szükséges a konzultáció és véleményformálás lehetőségét a 
megvalósításban érintett minden szakmai és társadalmi partner számára. Ennek 
érdekében szükséges egy olyan Fórum működtetése, amiben a fenntartó képviselői, 
felelősei mellett az érintett önkormányzati intézmények képviselői, valamint a bevont 
partnerek képviselői vesznek részt. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése 
érdekében HEP Fórumot hozunk létre. 
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek 
teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település 
képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott 
intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen 
tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 
évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása, 
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
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- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt 
problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat 
alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok 
vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok 
rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 

 
 
 
 
 

Romák/ mély- 
szegénységben 

élők esély- 
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 
 
 

Fogyatékkal élők 
esély- 

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

 
 
 
 

HEP Fórum 
tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 

Idősek esély- 
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 
 
 
 
 
 

Nők esély- 
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély- 
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló 
elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai 
közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 
Monitoring és visszacsatolás 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum 
ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes 
beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok 
beszámolóinak alapján. 
 
Nyilvánosság 
 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének 
biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze. 
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP 
Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása. 
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 
döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és 
társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra 
hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság 
biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az 
eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző 
rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos 
helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a 
támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok 
felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 
Szilágyi Sándor polgármester felel: 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, 
működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum 
közötti kapcsolat biztosítása. 
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- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP 

Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és 
támogatásával végzi. Így 

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és 
társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program. 

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, 
tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a 
HEP-ben foglaltakat. 

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a 
HEP végrehajtásához. 

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 
következményeinek elhárításáról intézkedni 

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 
tevékenységének összehangolása, instruálása), 

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények 
vezetői 

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden 
alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő 
képzésen, egyéb programon részt vegyenek. 

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és 
közreműködjenek annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben 
gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az 
intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről. 

 
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára 
nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó 
passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a 
jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a 
települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak 
megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények 
fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 
 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a 
HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben 
bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási 
tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát 
annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a 
benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az 
önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT 
végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – 
szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a 
jogsértés következményeinek elhárításáról. 
 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges 
változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő 
módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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Tiszacsege, 2015, június 30.  

 

90/2015.(VI. 29.) 

 
 
 
 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 
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HEP elkészítési jegyzék 
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HEP részei4 

 
Aláírás5
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Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 
Tóth Imre 

elnök 
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Városi Óvoda és Bölcsőde  
Bárdos Tiborné 

intézményvezető 
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R É T E 

 
 

R É T E 
 

Balmazújvárosi Kistérség 
Humán Szolgáltató 

Központ 
Figéné Nádasdi Ágnes 

intézményvezető 
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R É T E 

 

Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési 

Otthon 
Ládi Jánosné 

intézményvezető 
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Baptista Szeretet Szolgálat 
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Tiszacsege Város 

Polgármesteri hivatal 
Szociális Iroda 
Nagy Melinda 
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Lévainé Kóti 

Erzsébet 
 
 

 
 
 
 
 

R É T E 

 
 
 
 
 

R É T E 

 
 
 
 
 

R É T E 

 
 
 
 
 

R É T E 

 
 
 
 
 

R É T E 

 
 
 
 
 

R É T E 

 
 
 
 
 

R É T E 

 
 
 
 
 

R É T E 

 
 
 
 
 

R É T E 

 
 
 
 
 

R É T E 

 

 

1 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 
dokumentum 
1 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket. 
1  A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte. 
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
1 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
 



                          
 
 
 
   
 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. május 30-án tartandó ülésére 

 
 

Tárgy:  Hortobágyi LEADER Egyesület (előleg lehívás)  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület tájékoztatása szerint a Hortobágyi LEADER 
Helyi Akciócsoport (HACS) megkapta módosított Támogatási Okiratát, amelyben az Irányító 
Hatóság (mely a Miniszterelnökség Agrár- Vidékfejlesztési Stratégiai Ügyekért Felelős 
Államtitkársága) rendelkezik a módosult forrás összegéről, illetőleg a működési forráshoz 
való hozzáférés megváltoztatásáról.  

A módosítás nyomán mind a fejlesztési, mind a működési források lecsökkentek.  

Habár a HACS 2016. június 10-től, azaz a Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadását követő 
naptól jogosult működési forrásra, annak folyósítása a mai napig nem történt meg. Ennek 
ellenére az egyesület működik, azonban mostanára forrásaik kimerültek, illetőleg a 
folyószámlahitelük teljes összege lehívásra került. Az Irányító Hatóság iránymutatása szerint 
a LEADER-ek ezentúl nem jogosultak működési forrásra, csupán előleget igényelhetnek, 
melynek feltétele – európai uniós jogszabályok alapján – az igényelni kívánt előleg 
összegével megegyező biztosíték nyújtása. Az Egyesület a bankgaranciát látja az egyetlen 
biztonságos megoldásnak, melynek fedezetéül 15.000.000 Ft összegű óvadék elhelyezését 
javasolja 18 hónapra szóló szerződés megkötése mellett.  

Ezen összeg felosztására több megoldást is kidolgozott a munkaszervezet:  

1. Települések közötti egyenes arányú felosztás: településenként 1.364.000,- Ft kerül 
átutalásra az elkülönített számlára; 

2. Lakosságarányos megosztás, mely két módon valósulhat meg:  

- Balmazújváros teljes lakossággal: 282 Ft/ lakos, azaz Tiszacsege 
vonatkozásában: 1.345.422,- Ft 

- Balmazújváros külterületen élő lakosságával: 420 Ft/ lakos, azaz Tiszacsege 
vonatkozásában: 2.003.820,- Ft.  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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A munkaszervezet az utóbbi, 420 Ft/ lakos összegű befizetést javasolja arra való tekintettel, 
hogy Balmazújváros a jelenlegi programozási időszakban kizárólag külterületével jogosult 
pályázni.  

Az Önkormányzat a befizetést kölcsönszerződés keretében nyújtaná a Hortobágyi LEADER 
Egyesület részére.  

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

Tiszacsege, 2017. május 10.  
Szilágyi Sándor 
  polgármester 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
 

…/2017.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő- testülete, mint a Hortobágyi LEADER Egyesület 
tagja a térségben működő LEADER - program keretében a szervezet működéséhez szükséges 
előleg lehívását nem támogatja.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Hortobágyi LEADER 
Egyesületet tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2017. május 30-án tartandó testületi ülésére 
 
Tárgy:  Önkormányzat és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek 

meghatározása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I.  A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője az alábbi indokok alapján 

bölcsődei létszám megállapítását kéri a Képviselő-testülettől. 
 

15/1998 (IV.30) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2017. január 01-i módosítása 
jelentősen megváltoztatta a bölcsőde intézményegység létszámgazdálkodásának 
szükségességét. 
 
A Rendelet 1. számú mellékletének I/2.1. bekezdése értelmében a bölcsődében három 
vagy több csoport működése esetén 1 fő bölcsődevezetőt kell alkalmazni teljes 
munkaidőben vezetői feladatok ellátásával, valamint csoportonként 2 fő szakképzett 
gondozónőt.  
Jelenlegi gondozónői létszám: 

 bölcsődevezető:    1 fő 
 szakképzett kisgyermeknevelő: 5 fő 
 

A Rendelet előírásának törvényességileg megfelelve a gondozónői (szakképzett 
kisgyermeknevelő) létszámot egy álláshellyel szükséges bővíteni. 
A Rendelet 1. számú mellékletének I/2.1. bekezdése meghatározza a bölcsődében 
alkalmazott bölcsődei dajka létszámot (bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport 
esetén 1 fő), melynek alapján 2 bölcsődei dajka álláshelyre van szükség.  
 
A Rendelet 176§ (2) értelmében „A szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-én 
bejegyzett bölcsőde fenntartójának 2017. december 31-éig kell gondoskodnia a bölcsődei 
dajka munkakör bevezetéséről és a 2016. december 31-én technikai, takarítói 
munkakörben dolgozó személyek bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásáról.” 
Ennek érdekében szükséges a jelenlegi takarítói álláshely bölcsődei dajka álláshelyé 
történő minél hamarabbi átnevezése, és még egy bölcsődei dajka álláshely 2017.12.31-ig 
történő létrehozása a bölcsőde törvényes működése érdekében. 
 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jogszabályi megfelelés érdekében a fent 
hivatkozott 1 fő kisgyermeknevelő, valamint 1 fő bölcsődei dajka álláshely kerüljön 
létrehozásra, de azok betöltése csak abban az esetben történhet meg, amennyiben az állam 
azokra fedezetet biztosít, mivel azt az önkormányzat saját forrásból képtelen finanszírozni.  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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II.  A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal egyes munkaköreinek módosítását javaslom a 

Tisztelt Képviselő-testület felé az alábbiakkal indokolva:  

2017. május hónap 3. napjától - Tiszacsege Város Önkormányzatának a képviselő- 
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) rendelet 20. § (2) 
bekezdése szerint - a jegyzői feladatokat a polgármesteri hivatal hatósági irodavezetője 
látja el. A hatósági irodavezető egy személyben jelenleg három munkakört - jegyzői, 
hatósági irodavezetői, (hagyatéki ügyintézés, kereskedelmi igazgatás, szociális és 
adóügyi ügyintézők munkájának felügyelete, házszámrendezési eljárás stb.) 
anyakönyvvezetői feladatok – lát el. Az anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok 
zavartalan biztosítása érdekében a jelenleg üres álláshelyként meglévő pénzügyi 
ügyintézői státuszt kívánjuk átminősíteni anyakönyvvezetői álláshellyé.  

 
III. A Tiszacsege Város Önkormányzat egyes munkaköreinek módosítását javaslom a Tisztelt 

Képviselő-testület felé az alábbiakkal indokolva: 
 
 A közfoglalkoztatási programok sikeres megvalósítása érdekében képzett szakemberek 

bevonására van szükség, ezért javaslom, hogy az önkormányzat létszám előirányzata és 
munkaköreiből:  

- az 1 fő közfoglalkoztatási koordinátor álláshely kerüljön 1 fő villanyszerelő 
álláshelyként,  

- az 1 fő hivatalsegéd álláshely pedig 1 fő asztalos/kőműves álláshelyként  
átminősítésre.  

 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatni, a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 
Tiszacsege, 2017. május 19. 
 
         Szilágyi Sándor 
            polgármester 
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

... /2017. (… ...) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és 
intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2017. június 1. napi hatállyal - e 
határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
     intézményvezetők 
 
Végrehajtási határidő: azonnal    
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1. számú melléklet a  …/2017.(V. 30.) KT. számú határozathoz 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2017. június 1-től 
- köztisztviselők 20 fő 

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

Összesen: 20 fő 
 

 
 

2. számú melléklet a  …/2017.(V. 30.) KT. számú határozathoz 
 
 

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2017. január 1-től 
- közalkalmazottak: 5 fő 

- 1 fő intézményvezető 
- 1 fő könyvtáros 
- 1 fő művelődésszervező 
- 1 fő múzeumi karbantartó  
- 1 fő technikai segítő 

Összesen: 5 fő 
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3. számú melléklet a …/2017.(V. 30.) KT. számú határozathoz 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2017. június 1-től 
 
 
közalkalmazottak: 

1 fő 
- 1 fő polgármester 
9 fő 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 1 fő karbantartó 
- 1 fő asztalos/kőműves 
- 1 fő karbantartó-lakatos 
- 2 fő portás 
- 1 fő közfoglalkoztatási koordinátor 
- 1 fő villanyszerelő 
- 1 fő technikai munkatárs 

Összesen: 10 fő 
 
 

4. számú melléklet a …/2017.(V. 30.) KT. számú határozathoz 
 

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2017. június 1-től 
- közalkalmazottak: 35 fő 

- 1 fő intézményvezető 
- 1 fő intézményvezető-helyettes 
- 1 fő intézményegység-vezető  
- 13 fő óvodapedagógus  
- 1 fő óvodatitkár 
- 2 fő pedagógiai asszisztens 
- 7 fő dajka 
- 6 fő kisgyermeknevelő 
- 2 fő bölcsődei dajka 
- 1 mosónő 

Összesen: 35 fő 
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5. számú melléklet a …/2017.(V. 30.) KT. számú határozathoz 

 
 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2017. január 1-től 
- közalkalmazottak: 32 fő 

- 1 fő intézményvezető 
    /városüzemeltetési irányító / 
- 1 fő intézményvezető-helyettes 
   / intézményvezető műszaki helyettese / 
- 1 fő fürdővezető 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 1 fő gazdasági főelőadó 
- 1 fő szervezési előadó 
- 1 fő ügyintéző 
- 2 fő pénztáros 
- 2 fő vízkezelő 
- 1 fő kőműves 
- 4 fő karbantartó 
- 1 fő temetőgondnok 
- 3 fő sírásó 
- 3 fő gépkezelő 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 1 fő élelmezésvezető 
- 2 fő szakács 
- 5 fő konyhai kisegítő 
 

Összesen: 32 fő 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2017. május 30-án tartandó testületi ülésére 
 
 

 
Tárgy:  Tiszacsege Termálstrand, Holdfény Kemping szolgáltatásainak bővítése 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 35/2016.(III.07.) KT. számú határozat tartalmazza a Tiszacsege Termálstrand, Holdfény 
Kemping valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjait. 
 
A lakókocsival, lakóautóval érkező vendégek egy része szezonkezdet környékén leparkol a 
lakókocsival, lakóautóval s előfordul, hogy szezon közben hosszabb időre távozik s a 
lakókocsit, lakóautót a kempingben hagyja. 
 
A kemping napidíjban szerepel az autóparkolás 250.- Ft/nap áron s az eltelt időben ez lett 
alkalmazva a fentebb leírt lakóalkalmatosságra is,  holott kétszer annyi helyet foglal el, mint 
egy személygépkocsi. 
 
Javaslom, hogy a szolgáltatások közé a fentebb leírtakra hivatkozva az alábbi szolgáltatási 
forma felkerüljön: 
 
Lakókocsi, lakóautó parkolás    500.- Ft/nap 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek.  
 
Tiszacsege, 2017. május 19. 
 
         Szilágyi Sándor 
            polgármester 
 
 
Előterjesztés készítette: 
 
Kőszegi János 
intézményvezető 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

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

 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Termálstrand, Holdfény 
Kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjairól szóló 35/2016.(III. 07.) KT. számú 
határozatát 2017. június 01. napjától az alábbiak szerint módosítja:  
 

MEGNEVEZÉS: ÁFÁ-val növelt ár (Ft) 
2017.06.01. napjától 

TERMÁLSTRAND: 
 Felnőtt belépőjegy 1200 

Gyermek, diák belépőjegy 900 
Nyugdíjas belépőjegy 900 

Felnőtt úszójegy ( 8-10 óráig ) 500 
Gyermek, diák úszójegy ( 8-10 óráig ) 400 

Nyugdíjas úszójegy ( 8-10 óráig ) 400 
Felnőtt fürdő bérlet 5 alkalom 5400 

Felnőtt fürdő bérlet 10 alkalom 10200 
Gyermek, diák fürdő bérlet 5 alkalom 4000 

Gyermek, diák fürdő bérlet 10 alkalom 7500 
Nyugdíjas fürdő bérlet 5 alkalom 4000 

Nyugdíjas fürdő bérlet 10 alkalom 7500 
Kedvezmények: 

 Családi belépőjegy: (szülők + 2 gyermek /18 éves korig/ ) 
Több gyermek esetén minden további gyermek jegye 

3360 
720 

Csoportos kedvezmény ( 20 fő felett ) 10% 
Délutáni fürdő jegy ( 16 óra után ): 

 Felnőtt belépőjegy 800 
Gyermek, diák belépőjegy 600 

Nyugdíjas belépőjegy 600 
Családi belépőjegy ( szülők + 2 gyermek /18 éves korig/ ) 

Több gyermek esetén minden további gyermek jegye 
2000 
440 

  Szauna 1 fő (+ 200 Ft letéti díj) 1100 
Öltöző szekrény (+ 200 Ft letéti díj) 250 

Kabin (+ 200 Ft letéti díj) 450 
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MEGNEVEZÉS: ÁFÁ-val növelt ár (Ft) 
2017.06.01. napjától 

KEMPING napidíjak:   
Lakóautó 850 
Lakókocsi 850 
Lakókocsi, lakóautó parkolás 500 
Autó parkolás 250 
Sátorhely - 2 személyes 700 
Sátorhely - 4 személyes 900 
Busz 700 
Motor 150 
Kerékpár 50 
Felnőtt napijegy + (ifa) 300 
Nyugdíjas napijegy + (ifa) 300 
Gyermek napijegy ( 18 éves korig ) 200 

SZÁLLÁSHELY napidíjak:   
Faház 4 személyes ( + ifa ) 5000 
Faház 5 személy (+ ifa ) 6000 
Bodega 4 személyes ( + ifa ) 2500 
Tisza-parti Vendégház 2 személyes szoba ( + ifa ) 4000 
Tisza-parti Vendégház 4 személyes szoba ( + ifa ) 7000 
Tisza-parti Vendégház Apartman 4 személyes ( + ifa ) 10000 

Kerékpárkölcsönzés:   
1 óra 350 
1 nap 1100 
1 hét 6300 
 
Határidő: 2017. június 01. 
Felelős: Kőszegi János Tiszacsege Komm. Szolg. Szerv. intézményvezető 
 
 
 



 
 

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
 
 

Levélcím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.                           E-mail: ladine.ibolya@gmail.com 
Tel.: 52/373-137 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2017. május  30-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: XXV. Csege Napok rendezvény program,- és költségvetés tervének ismertetése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javaslatot a  rendezvény lebonyolítására a Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon dolgozói elkészítették.   

A rendezvény időpontja: 2017. augusztus 4-5-6. (péntek, szombat, vasárnap) 

Helyszínek: Városi Sportpálya (régi Szabadidős Park) 

                     Tüzelős – ól 

                     Katolikus templom 

Célcsoport: Tiszacsege lakossága és az ide látogató turisták 

Felelős: Tiszacsege Város Önkormányzata 

Partnerek:  Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Ház 

                     Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet 

A rendezvény propagandája: 

Élő szó, hagyományos levél, plakát, szóróanyag, webhelyek, Csegei Körkép, Civil 
szervezetek 



Konkrét  feladatok dióhéjban: 

- szerződéskötések  

- szakhatósági engedélyek beszerzése 

- támogatókkal, szponzorokkal való kapcsolattartás  

- forgatókönyvek megírása 

- folyamatos egyeztetések 

- tereprendezés, sátrak és színpad állítás 

- helyszínek berendezése, dekoráció készítése 

- vendégvárás, fogadás, reprezentáció – tervezés, kivitelezés 

- kisfilm készítés, fotózás 

- ARTISJUS 

Részletes program terv! 
 
2017. augusztus 4 (péntek)  
Helyszín: Városi Sportpálya melletti szabadidős tér   
Elszármazottak és tiszacsegeiek találkozója 
   9.00  Vendégek fogadása, regisztráció 
10.00  - Igét hirdet - Czető Norbert református lelkész  
           - Vendégek köszöntése:  Szilágyi Sándor polgármester és Németh József nyugalmazott  
              polgármester 
           - Szabó Anna ének 
           - Fekete Tibor szavalat 
           - Városunk Tibi bácsija 
           - Tiszacsegei Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda 
           - Őszirózsa Népdalkör 
           - Margitai Borisszák     
12.00  Ebéd 
 
2017. augusztus 5. (szombat) 
Helyszín: Városi Sportpálya melletti szabadidős tér   
  6.00- 10.00 Horgászverseny         Helyszín: Termál Strandnál lévő tó 
  8.00- 12.00 Főzőverseny         
11.00- 13.00  Retroleum zenekar                  
13.30 -13.45 Köszöntő beszédek- Szilágyi Sándor és ….? 
 
13.50-  14.10  Eredményhirdetések: főzőverseny, horgászverseny     
 
14.15-14.40 Fekete István Ált. Iskola és Bóbita Óvoda Mazsorett Csoportja  



 
14.45- 15.05 Tiszacsegei Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda- Őszirózsa Népdalkör 
 
15.10 -15.35 Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 
 
15.40 - 15.55 Tiszacsegei Háromrózsa Roma Hagyományőrző Tánccsoport 
 
16.00- 17.00 Magyar Rózsa ének 
 
17.00-17.45 Komonyi Zsuzsi élnek  
 
18.00- 18.45 Fiesta zenekar 
18.55- 19.35 Motoros- qvad  bemutató Erdős Csaba 
19.45 -20.35 Koós János show 
20.35- 21.00 Lángoló Csigák Tűzszínház show 
21.05      Élőzenés bál  ( Kis József és Kis András és zenekara) 
Ingyenesen használható háttérprogramok: 12.00- 20.00  Bungee trambulin 
                                                                    12.00- 20.00  Rodeo bika 
                                                                    12.00- 20.00 Ugráló vár 
                           3 óra tűzzsonglőr játszóház ( Lángoló Csigák ) 
                            
2017. augusztus 6 (vasárnap) 
Hagyományőrző nap  Helyszín: Tüzelős ól udvara 
BETEKINTÉS A HONFOGLALÓK ÉLETÉBE ( Ómagyar Hagyományőrzők 
Csapata) 
- „ Jurt állítás”. 
- „Jurt ismertetése, bemutatása.” 
- Honfoglalás kor kultúráját idéző kiállítás.  
- Honfoglalás kori női, férfi viselet szemléltetése, ismertetése. 
- Harci eszközök, fegyverzet ismertetése. 
- A magyar íj, összetett visszacsapó íj bemutatása. 
- Közönség oktatás melletti ingyenes íjásztatása. 
- Kelevéz hajítás. 
- „Jurt” bontása.     
     
Hagyományos népi ételek kóstolása főétel és sütemények 

  Kézműves foglalkozások: - bőrözés 
                                           - fafaragás 
                                           - agyagozás 
                                           - kézimunka 
                                           - szövés-fonás 
Hagyományos aszfalt rajz verseny 
Kézműves házban Márton Sándor munkáiból kiállítás 

  
     19.00 Cantare kórus koncertje a katolikus 
templomban  (Kórus tagjainak kérésére az idén 
vasárnap lesz!!!!)           

https://www.facebook.com/Omagyar.Hagyomany/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Omagyar.Hagyomany/?ref=page_internal


 
A rendezvény szerződéses elemeinek költségvetése (ezek fix árak):  
 
  2017.Augusztus 4.  
11.00-12.00     Margitai Borisszák                                                                     40 000,00 Ft 
2017. augusztus 5 (szombat) 
11.00- 13.00  Retroleum zenekar                                                          200 000,00 Ft  
16.00- 17.00 Magyar Rózsa                                                                  160 000,00 Ft  
17.00- 17.45 Komonyi Zsuzsi                                                                215 900,00 Ft  
18.00- 18.45 Fiesta zenekar                                                                   223 000,00 Ft  
18.55- 19.35 Motoros- qvad  bemutató Erdős Csaba                     266 700,00 Ft  
19.45-20.35 Koós János show                                                                  330 200,00 Ft  
20.35- 21.05 Lángoló Csigák Tűzszínház show                                170 000,00 Ft  
21.05      Élőzenés bál  ( Kis József és Kis András és zenekara)       145 000,00 Ft  
Hangtechnika                                                                                                      250 000,00 Ft 
 
Ingyenesen használható háttérprogramok: 12.00- 20.00  Bungee tranbuli 
                                                                          12.00- 20.00  Rodeo bika 
                                                                          12.00- 20.00 Ugráló vár 
                                                                                                           220 000,00Ft 
  2017. augusztus 6 (vasárnap) 
BETEKINTÉS A HONFOGLALÓK ÉLETÉBE ( Ómagyar Hagyományőrzők 
Csapata)                 
                                                                                                          150 000,00 Ft  
                                                                                      -------------------------------- 
                                                                                                      2 370 800,00 Ft 
 
Tiszacsege, 2017. május 18. 
 
 

Ládi Jánosné 
intézményvezető 

https://www.facebook.com/Omagyar.Hagyomany/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Omagyar.Hagyomany/?ref=page_internal


                          
 
 
 
   
 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. május 30-án tartandó ülésére 

 
 

Tárgy:  Eltérő nyitva tartás iránti kérelem elbírálása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. év április hónap 13. napján 
fogadta el az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) 
önkormányzati rendeletét többek között a köznyugalom és a köztisztaság biztosítása 
érdekében.  

A rendelet lehetőséget biztosít a vendéglátó üzletek üzemeltetői számára, hogy – bejelentésük 
alapján - a rendeletben foglalt kötelező nyitva tartástól eltérően, a vendéglátó egységeiket a 
meghatározott időponton túl is nyitva tarthassák.  

Nagy János egyéni vállalkozó élt első ízben a rendelet kínált lehetőséggel, kérelmét a rendelet 
előírásainak megfelelően, formanyomtatványon nyújtotta be a Tiszacsegei Polgármesteri 
Hivatalhoz, melyben eltérő nyitva tartás engedélyezését kéri a Képviselő- testülettől 2017. 
június hónap 3. (23.00 – 03.00 óráig) és 2017. június hónap 4. (23.00 – 02.00 óráig) napjaira. 

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

 
 
Tiszacsege, 2017. május 20. 

Szilágyi Sándor 
  polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

…/2017.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Képviselő- testülete Nagy János (székhely: 4066 Tiszacsege, Fő utca 1.) 
egyéni vállalkozó eltérő nyitva tartás iránti kérelmének helyt ad, és a 4066 Tiszacsege, 
Tiszavirág utca 1. szám alatti „Csibészke” elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartását 
határozott időtartamra,  
 

2017. június 3. (szombat) 23.00 – 03.00 óráig  
2017. június 4. (vasárnap) 23.00 – 02.00 óráig 

 
e n g ed é l y e z i .  

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntést közölje a kérelmező egyéni 
vállalkozóval illetve az illetékes Rendőrkapitánysággal.  
 
Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett, ezért annak viseléséről nem rendelkeztem.   
 
A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés ellen a 
kézhezvételtől számított harminc napon belül a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett keresetlevéllel bírósági felülvizsgálati 
kérelmet terjeszthető elő, mely Tiszacsege Város Polgármesterénél (4066 Tiszacsege, 
Kossuth u. 5.) nyújtandó be. A jogorvoslati eljárás illetéke 30.000 forint. 
 
 

I ndok o l ás  
 
Nagy János (4066 Tiszacsege, Fő utca 1.) egyéni vállalkozó eltérő – határozott időre szóló – 
nyitva tartás iránti kérelmet nyújtott be Hivatalomhoz 2017. május hónap 16. napján.  
 
A Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdés alapján 
„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy az üzletek éjszakai 
(22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozza.” 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló 9/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
Rendelet) 4. § (1) bekezdése szerint „Tiszacsege Város közigazgatási területén működő 
vendéglátó üzletek 23.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva”. 
 
A Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint „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 körzetében lévő, a vendéglátó üzlet tevékenységével összefüggésben, a 



közterületen keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik, 
függetlenül a hulladékbirtokos személyétől.”  

 
A Rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében „a 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 irányi kérelmet a Képviselő-testület a következő ülésen, de legkésőbb a kérelem 
benyújtásától számított 8 napon belül bírálja el.” 
 
A kérelem elbírálása során megállapítást nyert, hogy Nagy János egyéni vállalkozó a 
Rendeletben foglaltak szerint eljárva, kérelmét a megjelölt határidő előtt nyújtotta be 
Hivatalomhoz, a Rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon, mellyel egyidejűleg 
vállalta a Rendeletben foglaltak betartását. 
 
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Képviselő-testület.  
 
A jegyző tájékoztatás kötelezettségét a Rendelet 5. § (4) bekezdése írja elő. 
 
A határozat alaki kellékeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése szerint a 
hatóság az ügy érdemében határozatot hoz.  
A határozat alaki kellékeit a Ket. 72. § (1) bekezdése állapítja meg.  
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ket. 100. § (1) bekezdés f) pontja, a 100. § (2) bekezdése, 
és 107. § (3) bekezdése biztosítja.  
Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése 
határozza meg.  
 
A Képviselő-testület hatáskörét a Rendelet 4. § (2) bekezdése alapozza meg.  
 
Tiszacsege, 2017. május 30.  
         Szilágyi Sándor 
            polgármester 
 
  
 
Határozatot kapják:  
1. Nagy János 4066 Tiszacsege, Fő utca 1. 
2. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4. 
3. Irattár 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2017. május 30-án tartandó testületi ülésére 
 
 

 
 

Tárgy:  Hajdúnánás Városi Önkormányzat vételi ajánlata 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzata vételi ajánlatot tett a Hajdúnánás, 5382/2 helyrajzi számú, 
természetben a 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 18. szám alatti, kivett gazdasági épület, udvar 
művelési ágú 1060 m2 alapterületű ingatlan tulajdonosainak 700 Ft/m2 vételáron.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 413/10000 tulajdoni hányada van az ingatlanban, ami 
megközelítőleg 44 m2, melyet Hajdúnánási Városi Önkormányzat 30.800 Ft vételáron kíván 
megvásárolni.   
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 
Tiszacsege, 2017. május 19. 
 
 
         Szilágyi Sándor 
            polgármester 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
A.)  

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

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 413/10000-
ed arányban tulajdonát képező hajdúnánási 5382/2 helyrajzi számú, természetben a 
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 18. szám alatti kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű 
1060 m2 alapterületű ingatlant 30.800 Ft vételáron értékesíti Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat részére.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére és aláírására.  
 
Határidő: értelemszerűen   
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
B.)  

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

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 413/10000-
ed arányban tulajdonát képező hajdúnánási 5382/2 helyrajzi számú, természetben a 
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 18. szám alatti kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű 
1060 m2 alapterületű ingatlanra Hajdúnánás Városi Önkormányzat által tett vételi 
ajánlatot elutasítja.   
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatát értesítse.  
 
Határidő: értelemszerűen   
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 





                          
 
 
 
   
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 30-án tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: Tiszacsege belterület 909-es helyrajzi számú kivett legelő, vízállás, erdő és a 1518/19-
es helyrajzi számú kivett temető egy részének értékesítésének megtárgyalása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagy Gábor 4066 Tiszacsege, Széchenyi utca 3. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult 
önkormányzatunkhoz, hogy a 4066 Tiszacsege, 909-es helyrajzi számú kivett „legelő, 
vízállás, erdő” művelési ágú és a 1518/19-es helyrajzi számú kivett „temető” művelési ágú 
ingatlan egy részét számára értékesítsük.  
 
A 909-es helyrajzi számú terület 1/1 tulajdoni hányadban 1991. óta Tiszacsege Város 
Önkormányzatának tulajdonát képezi. Területe négyzetméterben kifejezve 31471, amelyből 
8354 m2 legelő, 17670 m2 kivett vízállás, 3043 m2 erdő, 2404 m2 legelő. Az önkormányzat 
vagyonkatasztere szerint az ingatlan megnevezése vízállás, erdő, gyep, melynek könyv 
szerinti bruttó értéke, becsült értéke 473 e Ft, azaz négyszázhetvenháromezer forint.  
 
A 1518/19-es helyrajzi számú terület 1/1 tulajdoni hányadban 1991. óta Tiszacsege Város 
Önkormányzatának tulajdonát képezi. Területe 827 m2. Az önkormányzat vagyonkatasztere 
szerint az ingatlan megnevezése temető, melynek könyv szerinti bruttó értéke, becsült értéke 
556 e Ft, azaz ötszázötvenhatezer forint.  
 
A kérelmező a vételi ajánlata 909-es helyrajzi számú földrészletre 2.000.000 Ft, a 1518/19-es 
helyrajzi számú földrészletre 100.000 Ft. 
 
A 909-es terület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 
13/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 1-es számú melléklet 1.c.) pont Belterület, egyéb 
(járdák, árkok, parkok, vízállás, csatorna, töltés) szerint kizárólagos tulajdont képező 
önkormányzati törzsvagyon elemnek minősül, amely forgalomképtelen besorolása miatt nem 
értékesíthető.  
 
A 1518/19-es terület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 
13/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelet 3-as számú melléklet 5.) pont Egyéb korlátozottan 
forgalomképes vagyonelemnek minősül. A hivatkozott rendelet az értékesítésre vonatkozóan,  
- tekintettel a terület bruttó értékének alacsony fokára - speciális feltételt, vagy egyéb 
korlátozást (pl: versenyeztetés) nem tartalmaz. Tekintettel arra, hogy az ingatlan művelési ág 
szerint temető besorolású, mely a valóságban is akként funkcionál, nem javaslom, hogy a 
terület egy része értékesítésre kerüljön.  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Az önkormányzati terület hasznosítására mindeddig nem került sor, azonban azt a 
közeljövőben sem terveztük. A területet viszont mindig karban kellett tartani, gondozni 
kellett, ami további feladatokat rótt önkormányzatunkra.  
 
A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
                                                                                                       
Tiszacsege, 2017. május 19. 
 
 

Szilágyi Sándor 
   polgármester 
 
 

Az előterjesztést előkészítette: 
Oláh Lajos 

 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

... /2017. (… ...) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Nagy Gábor 
4066 Tiszacsege, Széchenyi utca 3. szám alatti lakos 4066 Tiszacsege, 909-es helyrajzi számú 
és a 1518/19-es helyrajzi számú földrészletekre tett vételi ajánlatát elutasítja. 
  
A képviselő testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse 
az érintett.  
 
Határidő: 2017. június 15. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 



                          
 
 
 
   
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 30-án tartandó ülésére 

Tárgy: Helyiség bérbeadása a strand területén 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hajdu Ferenc, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 50. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Tiszacsege 
strand területén lévő, a pénztártól balra eső (kék büfé mögötti) az önkormányzat tulajdonát képező, 
18 m2 alapterületű épületrész bérbevétele iránt. 

A helyiséget határozott időre, 2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig kívánja bérelni lángos sütés 
céljára. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az épületrész bérbevételére vonatkozó kérelmet 
megtárgyalni, és azt követően döntését meghozni szíveskedjen.  

Tiszacsege, 2017.05.19. 

  Szilágyi Sándor 

  polgármester 

Határozati javaslat: 

_________/2017. (V. 30.) KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tiszacsegei 2940/3-as 
helyrajzi számú, 4066 Tiszacsege, Fürdő u. 6. szám alatti strand területén lévő, az önkormányzat 
tulajdonát képező, 18 m2-es alapterületű épületrészt Hajdu Ferenc, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 50. 
szám alatti lakos részére határozott időtartamra, 2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig bérbe adja. 

A 18 m2-es helyiség bérleti díja 11.988 Ft/hó. 

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

Határidő: 2017. június 1.  

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 

Az előterjesztést előkészítette: 

Oláh Lajos 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 30-án tartandó ülésére. 
 

Tárgy: Kovács Lőrinc csatorna part bérleti kérelmének megtárgyalása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kovács Lőrinc, 4066 Tiszacsege, Jókai utca 35. szám alatti lakos kérelmezte, hogy Tiszacsege Város 
Önkormányzata a Tiszacsege Jókai utca 15/B számtól a 35. számig terjedő szakasszal szembeni 
csatorna partot kaszálás céljára részére bérbe adja.  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (I. 30.) KT. számú határozata 
alapján a kül-, és belterületi szántó, beépítetlen terület, kert, gyep, legelő, töltés megnevezésű 
földrészlet éves bérleti díja 1,065 Ft/m2/év + ÁFA. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Földforgalmi törvény) 40. § -a alapján a földhasználat jogát - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott 
esetek kivételével - földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg. 

A Földforgalmi törvény 5. § 7. pontja alapján „földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett 
belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy 
ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve 

a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját 
kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, 
vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás 
még nem hasznosulhatott, vagy 

b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági 
termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, 
erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek ismeretében jelen előterjesztést megvitatni, azt 
követően döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Tiszacsege, 2017. május 19. 
 

  Szilágyi Sándor 
  polgármester 
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Határozati javaslat 

 

…/2017. (V. 30.) KT. sz. HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő Tiszacsege Jókai utcán található 2159/3 helyrajzi számú, „csatorna” megnevezésű 
földterületből a Jókai utca 15/B számtól a 35 számig terjedő szakaszt kaszálás céljára haszonbérbe 
adja Kovács Lőrinc, 4066 Tiszacsege, Jókai 35. szám alatti lakos részére 2017. december 31-ig. 

A bérleti díj mértéke: 1,065 Ft/m2/év + ÁFA.  

A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfű mentesíteni. 

Amennyiben a tulajdonos önkormányzat bármilyen oknál fogva rendelkezni kíván a területtel, a 
használó köteles 8 napon belül azt az önkormányzat részére visszaadni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés 
megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi törvény 40. § - ában 
rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.  

 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
 

Az előterjesztést készítette: 
Oláh Lajos 

 



                          
 
 
 
   
 
 

 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 30-án tartandó ülésére 
 

Tárgy: Dósa Erzsébet közterület használat iránti kérelmének megtárgyalása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dósa Erzsébet 3450 Mezőcsát, Mátyás u. 2./A szám alatti vállalkozó (adószáma: 66934091-1-25, 
nyilvántartási száma:41134882) azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a Tisza-parton    
4 m2 helyet árusítás céljából (édesség, ajándék) bérbe adjon részére, minden szombaton és vasárnap 
2017. május 6-tól 2017. augusztus 30-ig. Kérelmében előadta, hogy beteges és elvált, gerincsérve 
miatt nem tud más rendezvényekre járni ezért fordult Önkormányzatunkhoz. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló többször 
módosított 6/2003. (I. 30.) KT. sz. rendelete alapján a kérelmezett terültre vonatkozó közterület-
használati díj mértéke 2 813 Ft/m2/hó. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a határozat tervezetet 
pedig elfogadni szíveskedjen.  
 
Tiszacsege, 2017.05.22. 
    Szilágyi Sándor 
     polgármester 
 

Az előterjesztést előkészítette: 
Oláh Lajos 

 
Határozati javaslat: 

_________/2017. (V. 30.) KT. sz. határozat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dósa Erzsébet  3450 
Mezőcsát, Mátyás u. 2./A szám alatti vállalkozó (adószáma: 66934091-1-25, nyilvántartási 
száma:41134882) részére 2017. június 1-tól 2017. augusztus 30.-ig szombati és vasárnapi napokon a 
Tisza-parton kijelölt helyen 4 m2 területet  árusítás céljából bérbe ad, kivétel 2017. július 01. napja 
amikor a X. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” elnevezésű rendezvényhez biztosítja a területet.  
 
A bérleti díj mértéke bruttó 6642 Ft/m2/hó.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 30-án tartandó ülésére. 
 

Tárgy: Sallai Mónika földterület bérleti kérelmének megtárgyalása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Sallai Mónika, 4066 Tiszacsege - Nagymajor 51. szám alatti lakos kérelmében előadta, hogy 
Tiszacsege- Nagymajorban nem beépített, Önkormányzat tulajdonában álló területet kíván bérelni 20 
darabos juh állományának legeltetése céljából. Kérelmében jelezte, hogy lehetőség szerint kerítéssel 
elkerített területet bérelne a lakosság zavarásának elkerülése érdekében.  

A Tiszacsege- Nagymajorban található Önkormányzat tulajdonában álló területek átvizsgálása során a 
következő földrészletek bérbeadását javasoljuk: 

Sorszám Helyrajzi száma Művelési ága Területe m2 

1. 01158 Szántó 1557 

2. 01149 Legelő, gazdasági épület, udvar 2888 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (I. 30.) KT. sz. határozata alapján a 
kül-, és belterületi szántó, beépítetlen terület, kert, gyep, legelő, töltés megnevezésű földrészlet éves 
bérleti díja 1,065 Ft/m2/év + ÁFA. 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 
Földforgalmi törvény) 40. §-a alapján a földhasználat jogát - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott 
esetek kivételével - földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg. 

A Földforgalmi törvény 5. § 7. pontja alapján „földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett 
belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy 
ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve 

a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját 
kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, 
vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás 
még nem hasznosulhatott, vagy 

b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági 
termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, 
erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.” 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek ismeretében jelen előterjesztést megvitatni, azt 
követően döntését meghozni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2017. május 30. 

  Szilágyi Sándor 
  polgármester 
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Határozati javaslat 

_________/2017. (V. 30.) KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő Tiszacsege- Nagymajorban található 01158-as helyrajzi számú, 1557 m2 „szántó” 
megnevezésű valamint a 01149-as helyrajzi számú, 2888 m2 „legelő, gazdasági épület, udvar” 
megnevezésű földterületeket legeltetés céljára haszonbérbe adja Sallai Mónika, 4066 Tiszacsege- 
Nagymajor 51. szám alatti lakos részére 2017. december 31-ig. 

A bérleti díj mértéke: 1,065 Ft/m2/év + ÁFA.  

A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfű mentesíteni. 

Amennyiben a tulajdonos önkormányzat bármilyen oknál fogva rendelkezni kíván a területtel, a 
használó köteles 8 napon belül azt az önkormányzat részére visszaadni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés 
megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi törvény 40. §-ában 
rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.  

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

Az előterjesztést készítette: 
Oláh Lajos 



Előkészítés alatt



Szóbeli előterjesztés alapján



                          
 
 
 
   

 

POLGÁRMESTERI JELENTÉS 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2017. május 30-án tartandó ülésére 

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

- 2017. április 21-én Tiszacsegén a Komp ünnepélyes átadására került sor.  A csegei 
komp az összefogás jelképévé vált az elmúlt hónapokban, aminek eredményeként 
teljesen megújulva szállíthatja ismét az utasokat Tiszacsege és Ároktő között.  
 

- 2017. április 25-én Budapesten Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár úr 
meghívására a Belügyminisztérium  KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001 
azonosítószámú „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése 
(IKIR)” című kiemelt projekt Nyitó konferenciáján vettem részt. A projekt stratégiai 
célja az önkormányzatok által ellátandó helyi közszolgáltatások helyi és állami szintű 
tervezésének, valamint a helyi szintű operatív feladatellátás megszervezésének és 
fejlesztésének támogatása, valamint hogy hozzájáruljon a helyi közszolgáltatások 
versenyképességet szolgáló modernizációjához egy olyan információs bázis 
kialakításával, amelyből a helyi közszolgáltatások javítására irányuló döntések egyre 
megalapozottabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé válnak. 
 

- 2017. május 13-án Tisza-tó Napja VIP kerékpártúrára kaptam meghívást, ahol a 
Tóparti települések, kezelő szervezetek, hatóságok képviselői, az érintett megyék 
közgyűlésének elnökei, képviselői vettek részt. A kerékpártúra útvonala: Tiszadorogma 
– Tiszacsege - Kisköre 60 km. A VIP kerékpártúra most először érintette a Tisza-tó 
észak-keleti előretolt helyőrségének tekinthető Tiszacsegét is. 
 

- 2017. május 17-én Polgáron a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén vettem részt, ahol fő 
napirendi pontként A PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonos önkormányzatai által 2009. június 
22-én megkötött fejlesztési megállapodás került megtárgyalása, mivel a pályázatban 
kikötött 5 éves fenntartási időszak 2017. május hó 23. napjával lejárt, így a PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. működésének biztonsága és kiszámíthatósága érdekében szükségesnek 
tartják, hogy a részvényes önkormányzatok a jövőre nézve újabb megállapodásban 
rögzítsék a Zrt. esetleges veszteséges működése esetén követendő eljárást, ezért a 
megállapodás tervezet átgondolását és megfontolását javasolják. 
 

- 2017. május 19-én Debrecenben dr. Bóné Mónika hatósági irodavezetővel a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretében az első körös felhívásokból 
pozitív elbírálásban részesült projektek munkamegbeszélésén vettem részt.  

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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- 2017. május 22-én Debecenben Lenténé Péva Anna pénzügyi irodavezetővel a TOP 
információs napok keretében tartandó workshopra kaptunk meghívást. A workshop 
keretében kerül sor a TOP projektek megvalósításában érintett 18 megye 
kedvezményezettjeinek felkészítésére a hatékony projektvégrehajtás érdekében.  
Az eseményen minden érintettnek lehetősége nyílt, hogy a projektek megvalósításával 
kapcsolatos valamennyi kérdésére személyesen kapjon választ az irányító hatóság, a 
Magyar Államkincstár és a Széchenyi Programiroda illetékes munkatársaitól. 

 
 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
58/2017.(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 melléklete szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a megbízási szerződés aláírásra került.  
 
60/2017.(IV. 13.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésével egyetért.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntéséről a Hajdúböszörményi Tankerületi 
Központ értesítése megtörtént.  
 
63/2017.(IV. 13.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, 
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, az ac) alpontban 
részletezett, „Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, 
felújítása” érdekében pályázatot nyújt be a Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatti ingatlan 
felújítására. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben történő benyújtása 
megtörtént 
 
65/2017.(IV. 13.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti számú határozatában 
támogatta, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a 
1463/2016.(VIII.24.) számú kormányhatározatban rögzített KEHOP 3.2.1. pályázaton részt 
vegyen. 
Jelentem a Tisztelet Képviselő-testületnek, hogy a döntéséről a Tisza-tavi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsát tájékoztattam.  
 
 



 
 
77/2017.(IV. 13.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött, 
hogy a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt 
pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben benyújtása került.  
 
Kérem jelentésem elfogadását.  
 
Tiszacsege, 2017. május 19.         

 
 
Szilágyi Sándor 
  polgármester 
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