TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

MEGHÍVÓ
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2018. április 26-án
du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI PONT:
1./

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2017. évben végzett
munkájukról
Ea.: Dr. Berecz József r. főtanácsos, kapitányságvezető

2./

Tájékoztató a Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs
tevékenységéről
Ea.: Busi László r. főtanácsos, kapitányságvezető

3./

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról szóló helyi önkormányzati rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

Földterületek bérbe-, és haszonbérbevételére irányuló kérelmek
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Önerő biztosítása „Tiszacsege tiszaközi mezőgazdasági feltáró utak fejlesztése,
útkarbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című pályázathoz

2017.

évben

végzett

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
6./

Tájékoztató Tiszacsege Város
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

Különfélék

Önkormányzat

és

intézményei

szállítói

Tiszacsege, 2018. április 19.
Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
polgármester

BALMAZÚJVÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

BESZÁMOLÓ
Tiszacsege
2017. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI
HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT
INTÉZKEDÉSEKRŐL

I. Bevezetés
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) tekintetében a 2017. év
jelentős változást rendőrszakmai szempontból nem hozott az előző évhez képest.
Kiemelt célunk és feladtunk volt, hogy az illetékességi területünkön élők biztonságát szavatoljuk,
megfelelő közrendet, közbiztonságot nyújtsunk az embereknek.
Továbbra is megoldandó feladatot jelentett a déli és a keleti határainkon jelentkező illegális
migráció megfékezése, a mélységi ellenőrzés rendszerének működtetése, amiből valamennyi
rendőri szerv, így a rendőrkapitányság is kivette a részét.
A helyben élők biztonságán túl az idegenforgalmi szezonban ide látogatók nyugodt, jogsértésektől
mentes pihenését is biztosítanunk kellett.
Turisztikai szempontból több településünk is fejlődésnek indult, Balmazújváros, Hortobágy,
Tiszacsege egyre több rendezvényt szervez, ezek látogatottsága nő.
A turisztikai szezonban lebonyolított, kiemelt rendezvényeink rendőri intézkedéstől mentesen
zajlottak, az azon résztvevők felhőtlenül szórakozhattak, tölthették el szabadidejüket.
Balmazújváros város és a rendőrkapitányság életében is új kihívással kellett szembenézi, amikor a
város férfi labdarúgócsapata az élvonalba jutott. A biztosítások jelentős erőket vontak el az egyéb
feladatoktól, de a hazai mérkőzések rendőri intézkedésre okot adó eseményektől mentesen
zajlottak.
Az illetékességi terület minden településén működik térfigyelő kamerarendszer, ami mind a
megelőzés, mind a felderítés terén komoly segítséget jelent.
Csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, nőtt az eredményességünk mind a
büntetőeljárások, mind a tulajdon elleni szabálysértések tekintetében.
A statisztikai adatok, továbbá a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon elhangzott
polgármesteri vélemények és a lakosság megítélése lefedi egymást, eredményes, jó munkát
végeztünk 2017-ben.
Az önkormányzat és a Rendőrség kapcsolatára, valamint a településen végzett rendőri
tevékenységre vonatkozó 2017. évi kérdőíves felmérésre adott válaszok átlaga a rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzatok által rögzített válaszok alapján 4,38.
II. A közbiztonsági helyzet értékelése
A bűnügyi helyzet bemutatása
A rendőrkapitányság illetékességi területén az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi
Statisztika (a továbbiakban: ENyÜBS) – elkövetési hely szerinti – adatai alapján a 2017. év során
324 bűncselekmény került regisztrálásra, ami a 2016. évben regisztrált 427 bűncselekményre
figyelemmel 24,1 %-os bűncselekményi szám csökkenést mutat (1. diagram), így töretlen,
tendenciaszerű, folyamatos bűncselekményi számcsökkenés állapítható meg a 2010–2016 közötti
időszakban. A fenti mutató 2010-ben 1323 regisztrált bűncselekményt jelzett.
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A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a rendőrkapitányság illetékességi területén
2016–2017 év viszonylatában 18,6 %-kal, 97-ről 79-re csökkent (3. diagram).
Tiszacsege közterületeihez köthetően 11 bűncselekmény elkövetését regisztráltuk az előző évivel
azonos számban (4. diagram).
Élet elleni bűncselekmény egy volt Balmazújvároson, valamint a 2016-ban a Tisza parton elkövetett
emberölés kísérlet ügyében is a tavalyi évben fejeződött be a nyomozás. Rablást nem követtek el.
A legjellemzőbb bűncselekményi típus a lopás, amit 12 alkalommal követtek el a településen
szemben az előző évi 69 alkalommal szemben (5. diagram).
A fenti adatokhoz magyarázatul szolgál, hogy a tiszacsegén 2016 évben regisztrált
bűncselekmények és ezen belül a lopások között szerepel az a temetői viráglopási ügy, melyben
több, mint 40 sértett volt.
Feltétlenül szükséges szólni az online piactérhez kapcsolódó csalásokról, ahol az elkövető nem a
megrendelt terméket, hanem értékkel nem bíró tárgyakat vagy semmit nem küld meg a sértett vevő
részére. Ezek száma a 3-4 évvel korábbihoz képest jelentősen visszaesett. Egyre nagyobb teret hódít
a lakosság körében ez a típusú vásárlási mód, így a megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetnünk.
Új elkövetési formaként jelent meg a „feltöltőkártyás” csalás, amivel kapcsolatban jelentős
bizonyítási nehézségek mutatkoznak. Területünkön is visszatérően válnak áldozattá gyanútlan, a
könnyű meggazdagodás, a nyeremény reményében óvatlanná váló lakosok. Szerencsés esetben
15 000 Ft a kár, de sajnos több százezres kárról is tettek bejelentést.
A Tiszacsege területén elkövetett összes rendőri eljárásban a 100 000 lakosra jutó regisztrált
bűncselekmények száma a 2017. évben az előző évhez képest 59,3 %-kal csökkent, 2092-ről 852re (6. diagram). Ez a szám 2010-ben még 3131 volt.
A teljes illetékességi területre vonatkoztatva ezek a számadatok 23,7 %-kal csökkentek, 1420-ról
1084-re (7. diagram).
A kiemelten kezelt bűncselekmények számában a rendőrkapitányság illetékességi területén jelentős
változás, 26,4 %-os csökkenés mutatkozik a 2016. évben ismertté vált bűncselekményi
számadatokhoz képest. Tiszacsege tekintetében ez 71,1 %-os csökkenés, ami 76-ról 22-re történő
módosulást jelent (8. diagram).
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmények egyrészt a legsúlyosabb cselekmények (emberölés, rablás),
másrészt a leggyakrabban előforduló ügyek (lopás), továbbá a lakosság közbiztonságérzetét, a
közbiztonságot is az e körbe tartozó ügyek befolyásolják a leginkább.
A rendőri eljárásban regisztrált egyes bűncselekmények vonatkozásában (az elkövetés helye szerint)
a rendőrkapitányság illetékességi területén döntően csökkenés mutatkozik az előző év adataihoz
viszonyítva [testi sértések száma: 35→30 (9. diagram), ezen belül a súlyos testi sértések száma:

28→27 (10. diagram), garázdaságok száma 35→21 (11. diagram), rablás a 2017. évben nem került
regisztrálásra (12. diagram)].
Drasztikusan, 27,4 %-kal csökkent továbbá a lopások száma (208→151) (13. diagram). A lopáson
belül a lakásbetörések száma nyolc év viszonylatában csökkenő tendenciát mutat, de az előző évhez
képest kismértékben emelkedett (21→22) (14. diagram).
A lakásbetörések számának alakulására kihatással volt egy ismertté vált lakásbetörés-sorozat,
amiben az elkövetők 11 lakásbetörés elkövetését ismerték be Balmazújvároson, a Bánomkertben.
Az elkövetők nem helyiek voltak, velük szemben az eljárás előzetes letartóztatásuk mellett folyt. A
gyanúsítottak és a hozzájuk köthető személyek a Bánomkertből mára elköltöztek.
Tiszacsegén a 2016. évi 6 testi sértéssel szemben 3 (15. diagram) került regisztrálásra, ezen belül a
2016. évi 5 súlyos testi sértéssel szemben 2 történt, a garázdaságok száma 0-ról 4-re nőtt (16.
diagram), a lakásbetörések száma nem változott, 2 történt (17. diagram).
Az ismertté vált bűncselekmények körében az elmúlt évekhez viszonyítva nem következett be
változás. A vagyon elleni bűncselekmények a meghatározóak, ezen belül is a lopások. Nem
jellemzőek a nagy értékre, közületek, boltok, magánlakások sérelmére elkövetett lopások.
Az ügyek többségét továbbra is a kisebb vagy szabálysértési értékre, minősítő körülménnyel
(bekerített hely, dolog elleni erőszak) elkövetett lopások teszik ki.
Az elkövetők néhány kivételtől eltekintve a helyi lakosok közül kerülnek ki. Nagyon ritka az
átutazó, bűncselekmény elkövetése céljából területünkre érkező elkövető. Ebben jelentős szerepe
van a településeken üzemelő térfigyelő kamerarendszereknek. Ezek üzembe helyezését követően
minden településen érezhetően csökkentek az ilyen típusú elkövetések, továbbá általánosságában
érezhető volt az érintett területeken a jogsértések számának csökkenése.
A bűnüldöző munka értékelése
Az ENyÜBS adatai alapján a rendőrkapitányság összes rendőri eljárásában regisztrált
bűncselekmények tekintetében a nyomozáseredményesség 4,1 százalékponttal emelkedett 76,8 %ról 80,9 %-ra.
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a
rendőrkapitányság vonatkozásban 94,2 %, ami 8,2 százalékpontos növekedés az előző évihez
viszonyítva.
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatói közül kiemelést érdemel
 a testi sértés bűncselekmények nyomozási eredményessége: 83,3 %;
 a garázdaság bűncselekmények nyomozási eredményessége: 78,6 %;
 a lopás bűncselekmények nyomozási eredményessége: 72,7 %.
A tulajdon elleni szabálysértések
A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel szembeni eredményes rendőri fellépés továbbra is
kiemelt feladatként volt jelen a rendőrkapitányság 2017. évi munkájában.

Ennek egyik fő indoka, hogy az ilyen cselekmények elkövetői köre részben átfedést mutat a
bűncselekmények elkövetői körével. Természetesen vannak ad-hoc jelleggel, "alkalom szüli a
tolvajt" elv alapján megtévedők is, de a visszaesők között az első csoportba tartozók vannak
többségében.
Az évek óta tartó csökkenő tendencia 2017-ben megállt. A 2016-os 123 üggyel szemben 2017-ben
148 ügyet regisztráltunk a tulajdon elleni szabálysértések körében (18. diagram).
Az ismeretlenes ügyek tekintetében a 2017. évben felderítési mutatónk (lopással elkövetett
tulajdon elleni szabálysértés a bolti lopások nélkül) 52,63 %, 2016-ban 38,84 % volt. 2015-ben
ugyanez a felderítési mutató 30,77 %, míg 2014-ben 30,16 % volt, így ezen a téren folyamatos és
jelentős javulás tapasztalható.
Tiszacsegén 21-ről 12-re csökkent a regisztrált tulajdon elleni szabálysértések száma, a
felderítési mutató (lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés a bolti lopások nélkül):
63,64 %, 2016-ban 44,44 %.
A gyorsított eljárás lehetőségével 2017-ben is éltünk, öt esetben hat főt vettünk szabálysértési
őrizetbe. Érzékeljük az őrizetbe vétel visszatartó erejét. Egyeken jelentősen visszaesett a külterületi
falopások száma, amikor decemberben egy óra leforgása alatt három csoportot értünk tetten, ebből
kettőnek a tagjait őrizetbe is vettük.
Ezek az őrizetbe vételek érdekes reakciókat váltottak ki az elkövetőkből. Tartva a lebukástól és az
őrizetbe vételtől, nem mentek ki a külterületekre, inkább a településen lévő lakatlan házak
sérelmére ajtót, ablakot, kerítést loptak el, immár bűncselekmény elkövetésével.
Egyes településeinken szintén kedvezően hatott a falopások számára, hogy működött a szociális
tüzelő intézménye, így a rászorulók legálisan juthattak tüzelőhöz, nem kellett illegális úton
beszerezniük azt. Tiszacsegén a korábbi évekhez viszonyítva, szinte teljesen megszűntek a
külterületi falopások.
A közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások
Míg a bűncselekmények, tulajdon elleni szabálysértések megelőzése, felderítése terén jó, sőt
kimagasló eredményeket tudtunk elérni, addig a közlekedésbiztonság területén 2014-től
folyamatosan romlik a helyzet. Természetesen e területen figyelembe kell venni, hogy a Rendőrség
önmagában nem tudja befolyásolni a balesetek számát annak ellenére, hogy nyilván fontos
résztvevője annak a munkának, aminek célja közútjaink biztonságosabbá tétele.
A forgalomban lévő járművek száma jelentősen megnőtt az elmúlt 10 évben, az üzemanyagok
árának kedvező irányú változása szintén növelte az utakon egy időben kint lévő gépjárművek
számát. A lakosság körében egyre népszerűbb a kerékpáron történő közlekedés, ami szintén fontos
tényező. Az emberek mentalitása, a folyamatos rohanás, türelmetlenség, intolerancia, agresszivitás,
mind-mind negatívan hatnak a baleseti helyzetre.
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek elsődleges statisztikai adatainak vizsgálata alapján
megállapítható, hogy a 2017. év I-XII. hónapjában 50 személysérüléssel járó közúti közlekedési
baleset történt a rendőrkapitányság illetékességi területén (19. diagram), kettővel több, mint az

előző évben. A személysérüléses balesetek számának csökkenésében évek óta megtorpanás
figyelhető meg.
A személyi sérüléses balesetek alakulása 2010-2017. között
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A balesetek belső struktúráját vizsgálva – a halálos események vonatkozásában – nagy
elmozdulásról nem történt, hiszen a 2013. év óta 2-3 személy hal meg útjainkon évente. A tavalyi
évben eggyel több halálos kimenetelű baleset történt (2→3), mint a bázisidőszakban.
A balesetben meghalt személyek száma 2010-2017. közötti időszak I-XII. hónapjában
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A súlyos sérüléssel járó közlekedési események száma 75,0 %-kal nőtt (12→21), míg a könnyű
sérülést eredményező balesetek száma 23,5 %-kal csökkent (34→26).
A balesetekben a bázisidőszak adataihoz képest 7 fővel több személy sérült meg, azaz 11,3 %kal többen, mint az előző évben (62→69).
Tiszacsege közigazgatási területén a 2017. évben halálos kimenetelű közlekedési baleset 1
történt, 2 súlyos sérüléssel és 2 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset következett be. A
2016-os évben nem történt halálos kimenetelű baleset, súlyos 1, könnyű baleset 4 volt. Az egy
halálos kimenetelű esemény kerékpárost érintett, aki a síkos úton elesve olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy a kórházban elhalálozott.
A 2017. évi mutatóhoz képest csökkent (5→4) az ittasan okozott események száma (20.
diagram). A bekövetkezett balesetek 8,0 %-ában lehetett megállapítani az ittasságot, mint
közreható tényezőt, amit tovább kell csökkenteni az országos elvárásokkal összhangban.

Az ittassággal párosuló balesetek közül az értékelt időszakban 2 esetben személygépkocsi-vezető,
1-1 esetben kerékpáros és gyalogos okozó vonatkozásában került kimutatásra a baleset előtti
alkoholfogyasztás ténye.
Az ittasan okozott balesetek számának csökkentését a rendőrkapitányság 2017-ben is kiemelt
célként kezelte, ezért a közterületi szolgálatot ellátó állomány részére súlyozott feladatként került
meghatározásra az ittas járművezetők kiszűrése.
A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a rendőrkapitányság közterületi szolgálatot teljesítő
állománya 2017. január 1. és december 31. közötti időszakban 2903 esetben végzett
alkoholszondás ellenőrzést, ennek során 36 ittas járművezetőt szűrt ki a forgalom résztvevői
közül.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek okai, okozói, időszakai
A balesetek okait vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb esemény (14) – a balesetek 28,0 %-a –
a sebesség helytelen megválasztása miatt következett be.
A baleseti okok arányait, illetve változásait a 2017. év I-XII. hónapjainak vonatkozásában az alábbi
– az okok 2017 évi előfordulásának gyakorisága alapján csökkenő rendszer szerint összeállított –
táblázat szemlélteti.
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A balesetet okozók vizsgálatakor jelentős változásról nem számolhatunk be, továbbra is a
személygépkocsi-vezetők (27→32) okozták a legtöbb balesetet, őket a kerékpárosok (12→6) és a
tehergépjárművet vezetők (2→6), majd a gyalogosok (2→4) követik.
Közúti közlekedésben való részvételi arányukhoz képest a 2017. évben csökkent (12→6) a
kerékpárosok által okozott közúti közlekedési balesetek száma, ugyanis a 2016. évben 12 ilyen

jellegű közlekedési baleset történt a rendőrkapitányság illetékességi területén, ami 50,0 %-os
csökkenésnek felel meg. Ezt azért is kezeljük jelentős sikerként, mivel területünkön – különösen
Balmazújvároson – nagy hagyománya van a kerékpáros közlekedésnek. Szinte minden családban
annyi kerékpár van, ahány fős a család. A települések domborzati viszonyai lehetővé teszik a
kerékpárral történő olcsó és gyors közlekedést. Sajnálatos módon a kerékpárosok jelentős részének
KRESZ-ismerete vagy hiányos, vagy szinte egyáltalán nincs is.
III. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések
és az azzal kapcsolatos feladatok
A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága
A számadatok tükrében megállapítható, hogy rendőrkapitányságunk közterületi szolgálatot ellátó
állománya a 2017. évben nagyobb létszámmal és nagyobb óraszámban volt jelen a közterületeken,
mint a 2016. évben (4335/4377 fő; 29 136/29 599 óra) (21-22. diagram). Ennek magyarázata, hogy
a körzeti megbízottakat szolgálati idejük jelentős részében a közterületre vezényeltük, valamint
ügyirat feldolgozási 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 a tavalyi
évhez képest szintén csökkenést mutat.
E két bűncselekményi körben jelentősebb csökkenés Balmazújvároson mutatkozott. Ennek egyik
oka, hogy a képviselő-testület 2016-ban hozott rendelete továbbra is hatályban van, ami korlátozza
a szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartását.
Tiszacsege város még szigorúbb döntést hozott, 23 órában korlátozta az üzletek éjszakai nyitva
tartását. Ez a döntés Tiszacsegén is eredményre vezetett.
Továbbra sem működik egyik településen sem non-stop vendéglátóhely, így a többi szórakozóhely
záróráját követően a vendégek otthonaikba távoznak.
Illetékességi területünkön a kiemelt idegenforgalmi területek közé tartozik Hortobágy község és a
Hortobágy területe, Balmazújváros és Tiszacsege város idegenforgalmilag frekventált területei. Az
elmúlt néhány évben az idegenforgalom tekintetében emelkedést tapasztaltunk. A tiszacsegei nyári
rendezvények látogatottsága kiemelkedően magas volt, a Hortobágyi Lovasnapoknál nagyobb
tömegeket vonzottak. A Halászcsárdához kapcsolódó két rendezvényen felül a Megyei Vadásznap
is a Tisza parton került megrendezésre, melynek látogatottsága is jelentős volt.
A Balmazújváros NB I-es labdarúgócsapata hazai mérkőzéseinek zöme teltházzal zajlott
rendszerint 306 vendégszurkoló részvételével.

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma kismértékben
csökkent, 65-ről 63 főre (23. diagram), ami azt mutatja, hogy a szolgálatok tervezése, szervezése,
az eligazítások színvonala célirányos és hatékony volt.
Az egyéb kategóriában történt további emelkedés (40/66) a szabálysértési elzárás végrehajtása miatt
bevezetett körözés elrendeléseknek köszönhető, ami szintén jelentős mennyiségű feladatot hárít a
rendészeti állomány egészére.
Az elővezetések száma hasonlóan alakult az előző évihez képest (508/494), azonban ez továbbra is
komoly szervezési, elosztási feladatot jelent az állomány számára, valamint jelentős erőt von el a
közterületről az őrzési és a szállítási feladatok végrehajtása miatt.
A pozitív alkoholszonda alkalmazások viszonylatában kismértékű csökkenés következett be az
előző évhez viszonyítva (46/36) (24. 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.
Az előző évhez képest csökkent a büntető feljelentések száma (75/47) (25. diagram), mint ahogy a
csökkent a büntetőeljárások száma is, így ez a mutató követi a bűnügyi szám mozgását.
A szabálysértési feljelentések számában növekedés (714/760), míg a helyszíni bírságok számában
(1828/1626) csökkenés figyelhető meg (26. diagram).
A 2016. évi beszámolóban is problémaként került említésre, hogy a romló baleseti helyzet, a
közlekedési kultúra aktívabb és hatékonyabb szolgálatellátását követelne meg. Ezt a 2017. évben
nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. Természetesen nem csak a büntetés, a szankció az, ami
a balesetek csökkenéshez vezet, nagyobb rendet eredményez az utakon. A fenti csökkenés nem
nagyarányú, de több év távlatában már jelentősnek mondható. Sajnos tapasztaljuk azt is, hogy az
állampolgárok egy részét csak szankciókkal lehet jogkövetővé tenni. Nem önmaga és mások
biztonsága miatt tart be szabályokat, hanem azért, mert fél a büntetéstől. Amennyiben az ilyen
embert mindig csak figyelmeztetjük, nem lesz szabálykövető.
A közterületeken, nyilvános helyeken elkövetett erőszakos, garázda jellegű jogsértések terén
sikerült jelentős javulást elérni. Rendszeresek a szórakozóhely ellenőrzések, azokra az egységekre
koncentrálunk, ahol jelentősebb számú a vendég, illetve ahol korábban voltak problémák. Ezen
intézkedésinknek köszönhetően értük el a javulást.
A rendezvénybiztosítások
A turisztikai szezonban az ide látogatók számára biztosítottuk a területünkön megtartott
rendezvényeken a rendet, a biztonságot.
A Hídi Vásár, a Lovasnapok, a Motoros Fesztivál, a Halászléfőző Fesztivál, a Csege Napok, a
Vidám Nyári Esték, a Megyei Vadásznap, a Harcsapaprikás főző verseny rendkívüli eseményektől
mentes lebonyolítása bizonyítja, hogy sikeres és eredményes volt a Rendőrség ezen a téren is.

A rendőrkapitányság életében új és komoly kihívást jelentett a Balmaz-Kamilla Gyógyfürdő NB Ies labdarúgócsapata hazai mérkőzéseinek rendőri biztosítása. Az év második felében 10 esetben
biztosítottuk a csapat hazai mérkőzéseit, ahol 9 esetben normál, 1 esetben pedig a 2017. augusztus
26-án megrendezett Újpest FC elleni kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzés biztosítási feladatait
kellett végrehajtani a saját és a megerősítő erőként utalt állománynak.
Valamennyi hazai mérkőzés biztosításában segítséget nyújtott részünkre a Hajdúszoboszlói, a
Hajdúböszörményi, a Hajdúnánási és a Debreceni Rendőrkapitányság, valamint a megyei
alegységek állománya.
A mérkőzések biztosítása komoly elvonó tényezőként jelentkezett a közterületekről. A kiemelt
kockázatú mérkőzésünk a Hídi Vásár befejezését követően néhány nappal, ismét szinte a teljes
állomány bevonását tette szükségessé.
A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
Az állománytáblázat alapján 12 fő rendszeresített körzeti megbízotti státusszal rendelkezünk.
Tiszacsegén két körzeti megbízotti státusz van, melyből egy van betöltve. A körzeti megbízott
tiszacsegei születésű, széleskörű hely- és személyismerettel rendelkezik, Ő látja el az iskola rendőri
feladatokat is.
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.
A kapitányság körzeti megbízottjai az elvárásoknak megfelelően hajtottak végre közös szolgálatot
különböző társszervekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyekkel, polgárőrökkel,
erdészekkel, esetenként természetvédelmi őrökkel. Velük az együttműködés példaértékű.
Részt vettek a határhelyzet kezelésével összefüggő átrendelésekben vagy éppen a reagáló
járőrszolgálat kisegítésében amennyiben a létszámhelyzet, illetve a feladatok alakulása ezt
megkívánta, csakúgy, mint a mélységi migrációs feladatok ellátásában.
Az igazgatásrendészeti tevékenység
A szabálysértési feljelentések számában a tavalyi évhez képest minimális növekedés (4,0 %)
tapasztalható, ugyanis 2017-ben hatóságunkhoz 728 feljelentés érkezett a 2016. évi 694
feljelentéshez képest. Az egyéb közlekedési szabálysértések számának aránya az előző évihez
képest minimálisan (6,0 %) csökkent 738-ról 695-re, azonban a kiemelt közlekedési szabálysértések
aránya (20,0 %) növekedést mutat, számuk 113-ról 151-re emelkedett. A közrend elleni
szabálysértések miatt indult eljárások száma 30,0 %-os csökkenést mutat, 64-ről 36-ra változott.
A járművezetéstől eltiltás tekintetében 25,0 %-os növekedés tapasztalható. E szankciót főként a
gépi meghajtású járművet engedély nélkül vezetőknél, valamint a több kiemelt szabálysértést,

balesetet okozók esetében alkalmaztuk a balesetek visszaszorítása és megelőzése érdekében. A
2016. évi 29 eltiltáshoz képest 2017-ben 45 esetben alkalmaztuk ezt a szankciót.
A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatosan a 2017. évben 1080 ügy került iktatásra, ami az
előző évi 1244-hez képest 12,0 %-os csökkenést mutat.
A más hatóságtól érkezett meghallgatásra irányuló megkeresések száma jelentősen, 35,0 %-kal, a
2016. évi 62-höz képest a 2017. évben 88-ra nőtt.
A szabálysértések tekintetében – a meghallgatásos eljárásokban – az ügyintézési idő az elmúlt
években csökkent annak ellenére, hogy több ízben történtek személyi változások, amik a hatékony
munkát nehezítették.
A fegyver-engedélyezéssel kapcsolatos ellenőrzések száma a 2016-os évi 258-ról a 2017. évben 267
-re nőtt, míg a személy- és vagyonőri igazolvány iránti kérelmet benyújtók száma a 61-ről 44-re,
25,0 %-kal csökkent. A 2017-es évben felügyeleti bírság kiszabására nem került sor.
Bűn- és baleset-megelőzés
A bűnmegelőzés terén –tekintve a regisztrált bűncselekményeket, azok jellegét, az elkövetési
módokat, a megelőzés lehetőségeit – az egyéni, a magánszférára irányuló védelem az egyik olyan
terület, amivel érzékelhető eredményeket lehetne elérni. A másik terület a települések térfigyelő
kamerarendszereinek a minél nagyobb szintű bővítése, esetenként minőségi cseréje.
A közületek, kereskedelmi egységek sérelmére hosszú évek óta egyáltalán nem, vagy csak alig-alig
követnek el jogsértéseket. Ennek oka, hogy az üzemeltetők, cégtulajdonosok felismerték, hogy egy
ma már olcsó beruházásnak számító vagyonvédelmi rendszerrel, szinte teljes biztonságban
tudhatják vállalkozásuk értékeit (kamerák, infra sorompó, riasztók, stb.).
Ugyanakkor a privát szférában még mindig rendkívül alacsony a használható, értékelhető védelmet
nyújtó rendszerek száma. Véleményünk szerint e területen kellene nagyobb áttörést elérni ahhoz,
hogy a regisztrált bűncselekmények száma tovább csökkenjen. A fentiek természetesen a vagyon
elleni jogsértések számának csökkentését eredményezné, de nem szabad elfelejteni, hogy a
rendőrkapitányság illetékességi területén ismertté vált összes bűncselekmény 46,6 %-a lopás volt
2017-ben.
Az, hogy a lakosság alacsony számban él a vagyonvédelmi rendszerek telepítésével, több okra
vezethető vissza. Részben kevés az elkövetett jogsértések száma, ezért nem érzik magukat
veszélyeztetve. Amennyiben mégis áldozattá válik valaki, akkor a kárérték – ahogy azt a bűnügyi
helyzet értékelésénél is láthattuk – kicsi, zömében nem haladja meg a szabálysértési értékhatárt
(50 000 Ft), és ha valakit meglopnak, annak az esélye, hogy a következő hosszú évek során ismét
sértetté váljon, nagyon kicsi.
Mindezeket összegezve a többség úgy érzi, hogy anyagi szempontból nem éri meg befektetni
ezekbe a rendszerekbe, a Rendőrségnek pedig marad a további próbálkozás, illetve az egyéb
lehetőségek kihasználása.

A megelőző vagyonvédelem érdekében az ismertté vált és elterjedő elkövetési módszerekről a
sajtóban – elsősorban a települési havi lapokban, valamint a police.hu web lapon – folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot, és ennek keretében az áldozattá válás megelőzése érdekében tehető
magatartásokról felvilágosítást nyújtunk. A településen üzemeltetett hirdetőkben figyelemfelhívó
szórólapokat helyezünk ki.
Bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi témában a 2017. év során 15 alkalommal került sor oktatási
intézményekben előadás megtartására.
Az iskolákban drogprevenciós programot folytatunk, melynek keretében nem érkezett jelzés e
bűncselekmények vonatkozásában. Működtetjük a drogprevenciós tanácsadói szolgálatunkat.
Valamennyi településünkön tartottunk szülői értekezletet a bűnmegelőzési 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.
A kábítószerekkel, új pszichotróp anyaggal visszaélés bűncselekmények miatt a 2017. évben 8
esetben került sor büntetőeljárás elrendelésére. A lakosság megítélése szempontjából jelentős
eredmény volt, amikor egy kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal kereskedő helyi személyt
sikerült eljárás alá vonnunk Egyeken, aki elfogása óta előzetes letartóztatásban van. A férfi szinte a
teljes illetékességi területünkön tevékenykedett. Az állampolgároktól érkezett visszajelzések és
saját tapasztalataink szerint is jelentősen visszaszorult az ilyen típusú szerek fogyasztása az elfogása
óta.
Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásának keretében ”Az iskola rendőre” programban a
rendőrkapitányság illetékességi területén működő valamennyi általános és középiskolában
iskolarendőr tevékenykedik. Továbbra is egy fő DADA oktatóval rendelkezünk, aki a tiszacsegei
általános iskolában végzi ez irányú tevékenységét.
A családon belüli erőszak jellemző megjelenési formái, mint a testi sértés, garázdaság száma
jelentősen csökkent a 2017. 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 2017. évben négy esetben került sor ideiglenes
megelőző távoltartás elrendelésére, ezek mindegyikében a bíróság megelőző távoltartást rendelt el.
Egy esetben került sor bűnügyi távoltartás kezdeményezésére, ahol a sértett a tárgyaláson az
indítványát visszavonta, így bűnügyi távoltartás elrendelésére nem került sor.
A 2016/2017. tanévben az iskolarendőrök 142 alkalommal tartottak különböző megelőzési témájú
tanórát, óvodai előadást, szülői értekezletet, családi napot, nyugdíjas előadást. (ebből 48
rendezvényen vettünk részt és kb. 1400 főhöz jutottak el megelőzési törekvéseink) 180 osztályban,
15 óvodás, nyugdíjas csoportban több mint 3860 diák, óvodás, szülő, nyugdíjas részére. A
rendezvényekre fordított órák száma megközelítőleg 400 óra. Felkérés alapján összesen 12 iskolai
és 2 városi rendezvényen vettünk részt megelőzési jellegű előadás tartásával, versenyeztetéssel,
illetve forgalomirányítással.
Balmazújvároson 6, Egyeken 2 alkalommal került sor időskorú személyek (nyugdíjasok) 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 óvodás és iskolás diákokkal az iskolarendőr
játékos formában, de életszerűen tudja szemléltetni. Gyakoroltatjuk velük azokat a közlekedési
szituációkat, amikkel a mindennapokban találkozhatnak, és ezáltal biztonságosan és magabiztosan
tudnak majd közlekedni. Az elméleti tudást az apróságok a KRESZ tanpályán bármikor
gyakorolhatják. Az óvodás és kisiskolás gyermekek a Balmazújváros és Környéke
Bűnmegelőzéséért Közalapítvány jóvoltából 2017 májusától egy elektromos kisautóval és egy
elektromos kismotorral gyakorolhatnak a KRESZ parkban.
A tanpálya kihasználtsága érdekében a rendőrkapitányság illetékességi területén található
valamennyi óvodába és iskolába küldtünk igényfelmérést, amire pozitív visszacsatolást kaptunk,
hiszen a helyi óvodásokon kívül már újszentmargitai óvodások is voltak a pályánkon előadással
egybekötött KRESZ oktatáson és a tiszacsegei óvodások is bejelentkeztek a pálya használatára.
Az előző tanévekhez hasonlóan a rendőrkapitányság illetékességi területén valamennyi iskola részt
vesz az "Az iskola rendőre" programban, és valamennyien kérték a program folytatását. A
rendőrkapitányság illetékességi területén 9 tagintézményben (8 általános iskolában, 1
szakközépiskolában) 8 fő közrendvédelmi beosztott lát el iskolarendőri feladatokat.
A 2016/2017. tanévben a program eredményes végrehajtása érdekében felvettük a kapcsolatot a
települések polgárőr egyesületeinek vezetőivel, akik 2017 szeptemberében aktívan támogatták,
segítették munkánkat, illetve a program sikeres teljesítését.
A 2017. évben a rendőrkapitányság illetékességi területén nem került sor a Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 34/A. §-a szerinti iskolakerülő gyermekkel szemben rendőri
intézkedésre, továbbá az iskolák fenntartói részéről nem érkezett felkérés a közép és az általános
iskolák rendjének fenntartásában történő Rendőrség általi közreműködésre.
Különböző fórumokon a jelen lévő iskolaigazgatók, ifjúsági referensek, pedagógusok
egybehangzóan kiválóra és rendkívül hatékonyra értékelték az iskolarendőrök tevékenységét,
megköszönték a munkájukat, valamint jelezték igényüket a munkájukra, együttműködésükre.
Gerő Róbert r. ftőrm. mb. szolgálatirányító, a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és
Óvoda iskolarendőre az évek óta színvonalas munkája elismerése végett 2017. december 12én az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjétől "Év iskolarendőre" címet kapott és
tárgyjutalomban részesült.
Együttműködés
A 2016. évi beszámolókat illetékességi területünk valamennyi képviselő-testülete egyhangú igennel
elfogadta. A körzeti megbízottak, járőrök, nyomozók, szabálysértési referensek, alosztály- és
osztályvezetők, a kapitányságvezető folyamatos, naprakész kapcsolatot ápol az önkormányzatokkal,
azok szerveivel, munkatársaival.
Ez a szoros munkakapcsolat is hozzájárult a Rendőrség és talán a települések által elért
eredményekhez. Hiszem, hogy a rend sok-sok érték alapja. Ahol nincs rend, ott nem lehet értéket
teremteni, oda nem megy a működő tőke, ott nincsenek újítások, ott nem boldogok az emberek.

A közrendet, a közbiztonságot érintő kérdésekben szoros az együttműködés. Azonnali intézkedést
igénylő esetekben rövid úton, telefonon történik az egyeztetés. Tapasztalatom szerint mindkét
oldalon a "hogyan oldjuk meg?", nem pedig a "hogyan nem lehet megcsinálni" a vezérlő elv, ami
előre viszi az ügyeket.
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 érvényben. A tovább javuló közbiztonság miatt a korábbi évek tendenciája
folytatódott. Az éjszakai, járőrszolgálatok száma egyre kevesebb, tevékenységük hangsúlya inkább
a települési rendezvényeken történő szervezési, biztosítási tevékenységre fókuszál.
Továbbra is elmondható, hogy több, korábban munkanélküli polgárőr van foglalkoztatva a
közmunka programban, illetve rendelkezik munkahellyel. Ők korábban éjszaka és akár nappal is
könnyen elérhetőek és szolgálatba vonhatóak voltak, ez a lehetőség a foglalkoztatásukkal megszűnt,
vagy lényegesen beszűkült. A klasszikus járőrszolgálat leginkább Egyeken működik.
Természetesen a rendezvények biztosításában nyújtott segítségük is könnyebbséget és segítséget
jelent a Rendőrség számára. Tiszacsegén valamennyi nagyobb tömegeket megmozgató rendezvény
biztosításában közreműködtek, segítették a munkánkat a polgárőrök.
Elsősorban a körzeti megbízottak és a kisebb településeken szolgálatot teljesítő rendőrök láttak el
közös szolgálatot polgárőrökkel.
A mezőőrökkel, a közterület felügyelővel és a természetvédelmi őrökkel a körzeti megbízottak
önállóan szervezik közös szolgálataikat.
IV. Célkitűzések
A 2018. év a választás éve, ami a Rendőrség elé is kihívásokat, feladatokat állít, erre év elejétől fel
kell készíteni az állományt.
A turisztikai szezon rendezvényeit a tőlünk már megszokott módon, magas színvonalon kell
biztosítanunk.
Az NB I-es labdarúgó-bajnokság tavaszi fordulójában még biztosan résztvevő lesz a Balmazújváros
csapata, ami kéthetente komoly biztosítási feladatokat generál számunkra. Bennmaradás esetén a
nyár végén, ősszel továbbfolytatódik ez a sorozat.
A 2017. évben továbbfolytatódott az a több éves folyamat, ami a rendőrkapitányság illetékességi
terültén a regisztrált bűncselekményi szám csökkenését jelenti.
A csökkenő ügyszám, leterheltség mellett nőtt az eredményességünk.
Nem tudtunk javulást elérni a személysérüléses közlekedési balesetek terén. A 2016-ban
megfogalmazottak ma is érvényesek, baleset-megelőzési, intézkedési tevékenységünkön tovább kell

módosítanunk, javítanunk, mely megállapítás érvényes bűnmegelőzési tevékenységünkre is. Jók az
eredményeink, de mindig lehet még jobban csinálni.
Amennyiben csak eggyel kevesebb ember válik bűncselekmény, közlekedési baleset áldozatává,
már megérte az erőfeszítéseinket.
Aktívabb, célirányosabb, hatékonyabb szolgálat ellátással várhatóan hatással tudunk lenni a baleseti
számokra is.
2018-ban az elért eredményeink szinten tartását, egyes területeken javítását komoly eredménynek
lehetne értékelni, hiszen egy jelentősen megváltozott jogszabályi és munkakörnyezetben kell ezt
majd megtennünk.
Összességében úgy ítélem meg, hogy a rendőrkapitányság állománya 2017-ben sikeres, jó munkát
végzett, és ennek megismétlésére alkalmas 2018-ban is.
Balmazújváros, 2018. április 18.
Dr. Berecz József r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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I.
BEVEZETÉS
A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság bemutatása:
A kapitányság illetékességi területe a Tisza folyó 744,85 fkm (ukrán–magyar országhatár) és
159,6 fkm (szerb–magyar országhatár) közötti szakasza, a Tisza-tó teljes vízterülete, valamint a
főágból hajózható mellékágak.
A Vízirendészeti Rendőrkapitányság a működési területén feladatát öt rendőrőrssel látja el.
Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj
A tokaji vízirendészeti rendőrőrs működési területe a Tisza folyó 440,00 fkm-től (Tiszabábolna
csónak-és kishajó kikötő) az 568,00 fkm-ig (Tiszabercel köteles komp) terjed.
A folyó ezen területén négy megyét (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, JászNagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye) érint, hét város (Tokaj, Rakamaz, Tiszalök,
Tiszaújváros, Polgár, Tiszacsege, Egyek), és huszonhat község (Tiszabercel, Gávavencsellő,
Györgytarló, Balsa, Kenézlő, Szabolcs, Zalkod, Tímár, Tiszanagyfalu, Tiszaladány, Tiszatardos,
Csobaj, Taktabáj, Tiszadada, Tiszadob, Tiszalúc, Taktakenéz, Prügy, Tiszagyulaháza,
Kesznyéten, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszakeszi, Ároktő, Tiszabábolna, Tiszadorogma)
közigazgatási területén halad át.
A rendőrőrs illetékességi területén 3 közúti híd, 1 vasúti híd, 1 időszakosan működő pontonhíd és
8 kompátkelő található. Jellemző a nagyhajók, kisgéphajók, horgász csónakok közlekedése,
valamint a kijelölt fürdőhelyek nagyszámú látogatottsága.
A tiszacsegei szolgálati helyen 1 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot a Tisza folyó 478,2 fkm
– 440,0 fkm (Hejő főcsatorna torkolata - Tiszabábolna térség) közötti szakszán.
A rendőrőrs 2017. évben feladatait a hatályos jogszabályok, kiadott parancsok, utasítások,
intézkedések alapján, a kapitányság munkatervében meghatározottak szerint hajtotta végre.
A ténylegesen Tiszacsege városhoz tartozó néhány kilométeres folyó szakaszra vetített statisztikai
mutatók a rendőrőrs tárgyévi tevékenységét torzítanák, ezért tényleges és a rendőrőrs valós
tevékenységét tükröző számadatokat a városhoz kapcsolódó 20-30 kilométeres folyószakaszon
kaphatunk, ahol Tiszacsege lakosai a tapasztalatok alapján nagyobb gyakorisággal megfordulnak
horgászati vagy halászati tevékenységük, illetve vízi közlekedésük során.
Az értékelt időszakban a tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs tevékenységére hatással voltak a
szélsőséges időjárási és természeti viszonyok, különösképpen a 2017. év első hónapjaiban
tapasztalható zord hideg tél, illetve a február hónapban levonuló jégzajlás, valamint a rendkívül
meleg aszályos nyár.
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A rendőrőrs feladata:
A rendőrőrs kiemelt feladata az ittas vízi járművezetők kiszűrése, a vízi közlekedésben gépi
meghajtású vízi sporteszközt, illetve más vízi járművet használó személyek ellenőrzése, az élő
vízben fürdőzőkre és vízitúrázókra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése, valamint az
illetékességi területen horgászati, halászati, vadászati tevékenységet folytatók, az árvízvédelmi
töltéseket igénybe vevők, illetve a természetvédelmi-környezetvédelmi szabályok betartásának
ellenőrzése.
II.
A szervezetben, a szervezeti struktúrában és a vezetők személyében bekövetkezett
változások:
A rendőrőrs vezetésében 2017. évben változás történt. Iski Balázs címzetes rendőr főtörzszászlós
2017. május 06. napjától 2017. november 30. napjáig látta el a rendőrőrs irányítását megbízott
őrsparancsnokként. Ezt követően 2017.12.01. napjától Dr. Bodnár Tamás címzetes rendőr őrnagy
kapott megbízást az őrsparancsnoki feladatok ellátására.
III.
A RENDŐRŐRS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE
1. A közterületek, a közösségi életterek és a nyilvános helyek biztonsága, főbb
vízirendészeti feladatok:
A működési területen elsősorban a tulajdon elleni bűncselekmények - ezen belül vízi jármű és
azok tartozékainak (csónak, csónakmotor) eltulajdonítása, orvhalászat, hallopás, valamint
időszakosan a falopások, természetkárosítások, illetve a gereblyéző horgászmódszerből adódó
állatkínzások - a jellemzőek.
Szabálysértések vonatkozásában különösen jellemzőek a tulajdon elleni, természetvédelmi,
illetve a vízi közlekedéssel összefüggő, továbbá az ár- és belvízvédelmi (a védtöltésen engedély
nélkül közlekedők), szabálysértések. A fentieken túl gyakran előforduló jogsértés a horgászattal
és a halászattal kapcsolatos szabályok, valamint az erdővédelmi szabályok megsértése.
A tiszacsegei szolgálati hely illetékességi területén a tavaszi és a nyári időszakban megnövekszik
a kisgéphajó forgalom, ami mellett nagy számban fordulnak elő a csónakkal, a vízi
sporteszközökkel (kajak, kenu) közlekedők, túrázók, illetve horgászók.
A várost Ároktővel a Tisza folyón közlekedő köteles komp köti össze. A köteles komp működési
feltételeinek ellenőrzése a vízirendészet által folyamatos.
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Tiszacsege térségében a természeti adottságoknak köszönhetően kora tavasztól késő őszig
jelentős számú horgász és vízi közlekedésben résztvevő személy fordul meg a Tisza folyón, akik
közül a szabálysértők kiszűrése a fő feladat.
Az elmúlt évben a Tisza folyó tiszacsegei szakaszán vízbefulladás nem történt, továbbá vízből
mentésre sem került sor a folyó érintett szakaszán.
Tárgyévben a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tokaj Vízirendészeti Rendőrőrs
illetékességi területén három esetben következett be vízi közlekedési baleset. A balesetek
kivizsgálására egy esetben büntető eljárás keretében, két esetben közigazgatási hatósági eljárás
keretében került sor.
2017. július hónapban egy tolóhajó a hozzá kapcsolt szállítmánnyal a hajózási szabályok
megszegésével, az NKH által kiadott különleges szállítási engedélyben rögzített előírásokkal
ellentétesen, a szakma szabályainak figyelmen kívül hagyása következtében a tiszadobi
pontonhíd lábának ütközött. Személyi sérülés nem történt, továbbá az anyagi kár sem volt
jelentős. Tekintettel arra, hogy a tényállás teljes körű tisztázása során nyert adatok
bűncselekmény elkövetésének gyanúját vetették fel, ezért a Tiszai Vízirendészeti
Rendőrkapitányságon büntetőeljárás indult, melyet vádemelési javaslattal továbbított hatóságunk
az illetékes ügyészség felé.
2017. december 18. napján Rakamaz területén a Tisza folyó 543,8 folyamkilométer szelvénynél a
folyó bal partján elhelyezett úszóműves kikötőpontonnak - a hírtelen rárakódott uszadék súlyánál
fogva – parti rögzítési pontjai, továbbá bejáróhídjának kifogatási pontjai oly mértékben
megrongálódtak, hogy azok a kikötőponton leszakadásához vezettek. A Tiszai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság a balesettel összefüggésben közigazgatási hatósági eljárást indított, melynek
lefolytatása során személyi felelősséget sem bűncselekménnyel, sem más jogsértéssel
összefüggésben nem állapított meg.
2017. december 27. napján, Tiszatardos külterületén a Tisza folyó jobb part 514.
folyamkilométernél található kompátkelő helyen, a partoldalhoz rögzített üzemen kívüli komp
ismeretlen okból megsüllyedt melynek következtében fedélzetének jelentős része víz alá került,
mozdíthatatlanná vált. A komp elsüllyedésének körülményeit hatóságunk közigazgatási hatósági
eljárás keretében vizsgálta a társhatóságok bevonásával, azonban a balesettel összefüggésben sem
közigazgatási illetve más jogsértés, sem bűncselekmény elkövetése nem nyert megállapítást. A
komp mentése külső cég bevonásával megtörtént, további a működéséhez szükséges helyreállítási
munkálatok elvégzéséig, illetve a szakhatósági engedélyek megszerzéséig a komp üzemeltetését a
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Hajóbiztonsági és Regiszteri Osztály
határozatlan időre felfüggesztette.
A tájékoztató keretében említést érdemel továbbá, hogy 2017. február 05. és 2017. február 20.
között a Tisza és Bodrog folyókon levonuló jégzajlás következtében számos vízi járműben,
illetve engedélyes úszóműben keletkezett jelentős mértékű anyagi kár. A Bodrog folyón található
telelőben a jégzajlással összefüggésben az ott elhelyezett vízi közlekedési eszközökben, valamint
kikötői létesítményben jelentős anyagi kárral járó vízi közlekedési baleset következett be. Az
illetékességi szabályokra tekintettel a baleset körülményeinek tisztázása és a felelősség
megállapítása céljából a Szerencsi Rendőrkapitányság indított eljárást, azonban a kárenyhítési
kármegelőzési kötelezettségek teljesítése, az anyagi javak mentése jelentős mértékű feladatot
hárított a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság teljes személyi állományára, az elsődleges
intézkedések megtételét követően hatóságunk segítséget nyújtott az eljáró szárazföldi hatóság
részére az eljárási cselekmények elvégzéséhez.
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2. A Rendőrőrs által végrehajtott feladatok:
A tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs a 2017. évre célul tűzött feladatokat végrehajtotta. Az év során
folyamatosan értékelésre, elemzésre és monitorozásra került a rendőrőrs illetékességi területének
vízi közlekedési és közbiztonsági helyzete melynek eredményét maradéktalanul figyelembe
vettünk az eszközök és erők hatékony elosztása és csoportosítása érdekében.
A turisztikai szezonban folyamatosan felügyeltük a folyón kijelölt szabad vizű fürdőző helyeket,
jelenlétünkkel fokoztuk a fürdőzők biztonságérzetét, illetve kellő visszatartó erővel bírt
jelenlétünk a fürdőzési szabályok megsértőivel szemben, melyet alátámaszt az a tény, hogy 2017.
évben vízbe fulladás az illetékességi területünkön nem történt.
Rendészeti feladataink ellátásával összefüggésben kiemelt prioritást kapott a vízi járőrszolgálatok
szervezése során Tokaj, Tiszalök, Tiszaújváros, Tiszacsege térségében a vízi közlekedés, a
horgászat, a jégen tartózkodás, illetve a szabad vízen történő fürdőzés ellenőrzése.
Az értékelt évben a vízi közlekedés biztonsága érdekében a komp átkelőhelyek visszatérő és
váratlan ellenőrzésére is figyelmet fordítottunk. Az ellenőrzés során súlyos, azonnali intézkedést,
illetve komp leállítást igénylő hiányosság nem került feltárásra. A kompok személyzetével a napi
munkavégzés során jó munkakapcsolat alakult ki.
A térségben több vízi-, illetve vízhez kapcsolódó rendezvény (Tiszaújváros triatlon, Balsa
komphúzó verseny, gávavencselői Íjász Verseny, Csege-napok stb.) került megtartásra. Az
engedélyekben szereplő feltételek megvalósulását minden esetben ellenőriztük.
Kifejezetten Tiszacsege városának vízpartját érintő, július hónap első hétvégéjén megrendezésre
kerülő halászléfőző versenyen, augusztus hónapban megrendezett Csege Napokon, valamint
szeptember hónapban megtartott harcsa paprikás főzőversenyen, az illetékes vízirendészeti
körzeti megbízott az érintett folyószakaszon minden alkalommal járőrszolgálatot látott el a
rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében.
A tárgyév során a tiszacsegei körzeti megbízott a tiszaújvárosi vízirendészeti körzeti megbízotti
székhelyen szolgálatot teljesítő kollégákkal közösen rendszeresen hajtanak végre közös
járőrszolgálatot illetve fokozott vízirendészeti ellenőrzést az érintett folyón és partszakaszán.
A turisztikai szezonban kiemelt figyelmet fordítottunk a vízi közlekedésben résztvevők
alkoholszondás ellenőrzésére, az ittas járművezetők kiszűrésére.
A komp közlekedés folyamatos ellenőrzésének, valamint a kompüzemeltető és a személyzet
lelkiismeretes munkájának köszönhetően a Tiszacsege és Ároktő között közlekedő köteles komp
a hatályos jogszabályokat maradéktalanul betartva, az átutazók és turisták számára elvárható
legnagyobb biztonságot nyújtva üzemel.
3. Bűnügyi helyzet értékelése
Az év során a közrend és a közbiztonság további megszilárdítása érdekében hatékonyan
felléptünk a területünkön bűncselekményt elkövetőkkel szemben.
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2017. évben indult büntető eljárások számában jelentős csökkenés tapasztalható az előző évhez
képest. A büntető eljárások lefolytatására jelentős részben orvhalászat bűncselekményének
elkövetése miatt került sor, azonban a rendőrőrs illetékességi területén sikeres felderítéseket
végeztünk az árterületen található erdőkben elkövetett falopásokkal kapcsolatosan, továbbá
büntetőeljárás tárgyát képezte több esetben vízi jármű ittas vezetése is.
Hajózási és egyéb hajózási létesítménnyel összefüggő baleset az illetékességi területen három
esetben történt.
Az elmúlt évben a büntetőeljárás alá vontak száma az előző évhez képest közel felére csökkent,
mely megfelelően prezentálja azt a tényt, hogy a hatóságunk elmúlt években foganatosított
visszatérő ellenőrzései illetve a bűnelkövetőkkel szemben alkalmazott szankciók kellő visszatartó
erőt jelentenek, továbbá az állampolgárok által tanúsított jogkövető magatartást elősegítik. A
vízirendészeti rendőrőrs által felderített és lefolytatott ügyek jelentős részénél a tavalyi évben - az
előző évekhez hasonlóan - nem a sértett kezdeményezte az eljárást, hanem saját felderítések
történtek.
A bűncselekmények elkövetői köre elsősorban tiltott módon halászó, vagy adott esetben kíméleti
területen horgászó személyek közül kerültek ki, akik cselekményükkel általában nem csak
orvhalászatot, hanem tulajdon elleni szabálysértést – lopást – is megvalósítottak. A téli
időszakban főként falopással valósítottak meg bűncselekményeket a tetten ért elkövetők.
4. Szabálysértések alakulása
A tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs kiemelt figyelmet fordított 2017 évben is az illetékességi
területén elkövetett szabálysértések felderítése, melyet eredményesen végrehajtott. A korábbi
évek kitartó munkájának köszönhetően a szabálysértési törvényben, továbbá más ágazati
jogszabályban rögzített jogsértések száma az értékelt évben jelentősen csökkent, ezzel
párhuzamosan - összhangban az intézkedési kultúraváltás követelményével – a szabálysértések
miatt kiszabott helyszíni bírságok összege is meredeken csökkenő tendenciát mutat.
Tárgyévben elsősorban vízirendészeti szabálysértések (hajózási, kikötő-rendészeti, fürdőrendészeti, ár- és belvízvédelmi), továbbá természetvédelmi, KRESZ és tulajdon elleni
szabálysértések elkövetése miatt került sor szabálysértési eljárás lefolytatására, illetve más
hatóságok hatáskörébe tartozó jogsértések észlelése esetén az eljárás megindításának
kezdeményezésére. A jogsértéseket általában erdő-, és halvédelmi szabályok megszegésével
követték el.
A szabálysértési tevékenység során az állomány továbbra is elsősorban a vízirendészeti jellegű
szabálysértések kiszűrésére törekedett, de természetesen az észlelt közúti, illetve egyéb
szabálysértések esetén is megtette a szükséges intézkedéseket.
Helyszíni bírságot hatóságunk főként hajózási szabályok megsértése, tulajdon elleni szabálysértés
vagy tiltott fürdőzés és KRESZ szabálysértés miatt alkalmazott.
Számos esetben tettünk feljelentést a halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló 2013. évi CII.
törvény szabályainak megsértése miatt, melyek közül a halfogásra jogosító okmányok hiánya
teszi ki a feljelentések többségét. Ezen felül a nem megfelelő fajtájú és darabszámú horgász-,
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illetve halászeszköz használatával elkövetett jogsértések is előfordultak. A halászati, illetve
horgászati jogsértések száma az előző évekhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat.
A rendőrőrs teljes személyi állománya az intézkedési kultúraváltásnak megfelelően a segítő,
támogató, együttműködő, állampolgárbarát szemléletet tűzte ki célul, így a kisebb fokú,
társadalomra kevésbé veszélyes szabályértések felfedése esetén, amennyiben kellő visszatartó
erővel bír a figyelemfelhívás, ezen szankció alkalmazását helyezte előtérbe.
Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések száma is jelentősen csökkent a bázis évhez
viszonyítva, mely kellőképpen tükrözi azt, hogy az állampolgárok egyre inkább jogkövető
magatartás tanúsítására törekszenek mind a vízi közlekedésben, mind a vízen és vízparton
folytatott szabadidős tevékenységük gyakorlása során.
IV.
EGYÜTTMŰKÖDÉS
2017. év az együttműködés terén eredményes volt. Tiszacsege térségének legoptimálisabb
lefedettsége érdekében közös ellenőrzéseket szerveztünk a NÉBIH Állami Halőri Szolgálat
halőreivel, a Hortobágyi, Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őreivel. Az együttműködéseknek
köszönhetően az év során hatékonyan léptünk fel a jogsértő cselekményekkel szemben,
elsősorban az illegális fakivágások, valamint falopások megelőzésében, illetve felderítésében.
A fentieken túl jó munkakapcsolatot ápolunk, és folyamatosan kapcsolatot tartunk a Borsod –
Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Halászati főfelügyelőjével, a Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Főosztály munkatársaival, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
hajózási szakszolgálat vezetőivel, szakaszmérnökeivel, gátőreivel.
Az együttműködések hatékonyságának növelése, a működési feltételek biztosítása érdekében a
szolgálatellátásokba több esetben az együttműködők technikai eszközei is (járművek, kép- és
hangrögzítő eszközök) bevonásra kerültek.

V.
ÖSSZEGZÉS
A rendőrőrs a hatályos normáknak megfelelően végezte tevékenységét, célkitűzéseit teljesítette,
fenntartottuk a működési területünkön tartózkodó állampolgárok személy- és vagyonbiztonságát,
a vízi közlekedés rendjét folyamatosan biztosítottuk.
Az állomány tevékenységét jelentős hőmérséklet-ingadozások, illetve a korábbi években is
tapasztalható aszályosabb idő befolyásolta, az idegenforgalmi idényben levonuló jelentős
árhullám nem volt. Kiemelkedő az együttműködés a Tiszacsege Önkormányzattal és a térségét
érintő rendőri szervekkel, valamint a vízügyi igazgatóságokkal, a halászati hasznosítóval, illetve
a Nemzeti Park Igazgatóságokkal.
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VI.
2018. ÉVRE VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK
- A közbiztonság fenntartása, javítása, fokozott figyelemmel a természetvédelmi
területeken elkövettet jogsértések elleni eredményes fellépésekre.
- Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító mélységi
ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtása.
- A nyaralóhajó turizmus feltételeinek megteremtésében történő hatékony közreműködés, a
biztonságos hajózás érdekében a hajózó utak folyamatos és visszatérő ellenőrzése, a vízi
közlekedési szabályok megtartásának fokozott ellenőrzése az illetékességi területünkhöz
tartozó folyószakaszokon. A projekt keretében létesített úszóműves kikötőhelyek
működési és létesítési engedélyében foglaltak megvalósulásának visszatérő ellenőrzése az
utas- és forgalombiztonság érdekében.
- Az illetékességi területen megtartásra kerülő különböző vízi rendezvényekkel kapcsolatos
felügyeleti és biztosítási feladatok tervezése és ellátása, az engedélyekben foglaltak
végrehajtásának ellenőrzése.
- A kijelölt szabad fürdőhelyek, azok üzemelésének, az előírt feltételek meglétének
folyamatos ellenőrzése a fürdőzők biztonsága érdekében.
- Fokozott ellenőrzések tervezése és végrehajtása az illetékességi területhez tartozó
folyószakaszokon a vízparton és a vízen tartózkodó lakosok szubjektív
közbiztonságérzetének növelése és a vízi közlekedési szabályok érvényre jutása
érdekében.
- Az együttműködések hatékonyságának megtartása. A társszervek és más együttműködő
szervezetek bevonása az ellenőrzésekbe és a napi szolgálatok ellátásába. A hatékony
együttműködések érdekében közös értékelések, megbeszélések megtartása.
Tokaj, kmf

Jóváhagyom:
Busi László r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
távollétében
Kurdics Zoltán r. alezredes
bűnügyi osztályvezető

Dr. Bodnár Tamás c.r. őrnagy
mb. őrsparancsnok
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. április 26-án tartandó testületi ülésére
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló helyi önkormányzati rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a
továbbiakban: Szt.) meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat
Tiszacsege Város Önkormányzata az általa létrehozott Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások,
illetve egyes ellátások esetében a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ útján
biztosítja.
Az Szt. 92. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó önkormányzatnak rendeletalkotási
kötelezettsége áll fenn.
Ezen rendeletben szükséges szabályozni
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját;
c) azt, hogy az intézményvezető (polgármester) milyen esetekben köteles külön eljárás
nélkül ellátást nyújtani;
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
e) az ellátás megszűntetésének eseteit és módjait;
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek
körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
g) az intézményvezető (polgármester) és az ellátást igénybe vevő között kötendő
megállapodással összefüggő kérdéseket.
A fentieken felül az Szt. 115. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az intézményi térítési
díjat a fenntartónak tárgyév április 1-jéig kell megállapítania.
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körében tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltséget.
Továbbá az Szt. 62. §-a szerinti étkeztetés jogosultsági feltételek részletes szabályait a
települési önkormányzatnak szintén rendeletben kell meghatároznia.
1

Étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkezéséről
kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díjakról szóló 34/2017 (XII. 15.)
önkormányzati rendelete, valamint a települési támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.)
önkormányzati rendelete tartalmaz rendelkezéseket, viszont az Szt. 92. § (1) bekezdés a)
pontja szerint meghatározott szempontokat maradéktalanul nem tartalmazzák.
Annak érdekében, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata a rendeletalkotási
kötelezettségének és a fentebb hivatkozott jogszabályi feltételeknek eleget tegyen, javasoljuk
a térítési díjakról szóló 34/2017 (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a települési
támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet 15-16. § hatályon kívül helyezését.
Fentiekre tekintettel egy új rendelet megalkotására kívánunk javaslatot tenni, amely
áttekinthető, közérthető formában tartalmazza a szükséges rendelkezéseket.
Az egységes szerkezetű rendelet megalkotásával javasoljuk a térítési díjakról szóló 34/2017
(XII. 15.) önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjak felülvizsgálatát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése
alapján mely szerint az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!
Tiszacsege, 2018. április 19.

Szilágyi Sándor
polgármester
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TERVEZET
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (… ...) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)
bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2)
bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17)
Kormány rendeletre, a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott, e rendeletben
szabályozott szociális alapszolgáltatások ellátási területén bejelentett lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott
személyekre.
II. fejezet
Ellátási formák
1. Tiszacsege Város Önkormányzata által biztosított szociális alapszolgáltatások
2. §
(1) Az önkormányzat a településen a szociálisan rászorultak részére a következő személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja a szociális alapszolgáltatás keretén belül:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltatást az önkormányzat saját
hatáskörben, a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató (továbbiakban:
Szolgáltató) útján biztosítja. A szolgáltatás az önkormányzat székhelyén Tiszacsege, Kossuth
u. 5. szám alatt vehető igénybe.
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2. A Társulás által fenntartott intézmény útján biztosított szociális alapszolgáltatások
3. §
(1) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) által
biztosított szolgáltatások:
a) családsegítés,
b) idősek nappali ellátása,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) közösségi pszichiátriai ellátás,
e) közösségi szenvedélybetegek ellátás.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat Tiszacsege Város Önkormányzata a
Társulás alapító tagjaként – a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060
Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8. (továbbiakban: Humán Szolgáltató Központ) intézményi
keretei között biztosítja a szociálisan rászorulók részére.
3. Az ellátás igénybevételének módja
4. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő,
illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
(2) Az önkormányzat által biztosított ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban a
Szolgáltató által biztosított formanyomtatvány (rendelet 1. számú melléklete) kitöltésével
lehet előterjeszteni.
(3) Házi segítségnyújtás esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM
rendelet (továbbiakban: Ir.) 1. számú melléklet I. része szerinti „Egészségi állapotra
vonatkozó igazolás”-t és a II. része szerint „Jövedelemnyilatkozat”-ot, továbbá a Rendelet 2.
számú melléklete szerinti nyilatkozatot.
(4) Étkeztetés esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az Ir. 1. számú melléklet II.
része szerinti „Jövedelemnyilatkozat”-ot, a Rendelet 2. számú melléklete szerinti
nyilatkozatot, továbbá a rendelet 4. számú melléklete szerinti „Egészségi állapotra vonatkozó
igazolás”-t.
(5) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételéről, megszüntetéséről – az
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére a polgármester, míg az idősek nappali
ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi alapellátás igénybevételéről,
megszüntetéséről – az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére a Humán
Szolgáltató Központ intézményvezetője dönt az Ir.- ben meghatározottak szerint.
(6) A családsegítés személyes megkeresésre – külön eljárás nélkül – történik.
(7) Külön eljárás nélkül az ellátást igénylő azonnali ellátásáról kell gondoskodni, ha az
ellátást igénylő az életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van és annak elhárítása más
módon nem lehetséges.
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(8) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes
képviselőjével – az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében felsorolt ellátások kivételével – az Szt.
94/C. § (3) bekezdésének megfelelő tartamú megállapodást kell kötni. Étkeztetés és házi
segítségnyújtás esetén a megállapodás részletes tartalmát a Szolgáltató külön ellátásra
vonatkozó Szakmai Programjának melléklete tartalmazza.
(9) Az idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi alapellátás
igénybevételére az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a Humán Szolgáltató
Központtal külön megállapodást köt.
(10) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a polgármester döntését vitatja, az
arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Ilyen esetben Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal dönt. Az
idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi alapellátás esetében a
Humán Szolgáltató Központ fenntartójához, a Társuláshoz lehet fordulni. A képviselő-testület
és a Társulás döntése ellen közigazgatási per indítható.
4. Az ellátási jogviszony megszűnése
5. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni az Szt. 100. § (1)
bekezdésében meghatározottakon túl:
a) a jogosult, vagy törvényes képviselő írásos kérelme alapján, a kérelemben
meghatározott időpontban,
b) a jogosultság megállapításánál figyelembe vett feltételek megszűnése esetén a
megszűnést követő hónap 1. napjától,
c) abban az esetben, ha a jogosult az ellátást 30 napig bejelentés nélkül nem veszi
igénybe,
d) a jogosult elköltözik az ellátási területről.
(2) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell
meghatározni, kivéve az 5. § (1) bekezdés (a)-(b) pontjában meghatározott eseteket.
(3) Az ellátás megszűntetéséről a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában rögzített ellátás esetén
az polgármester, a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített ellátás esetén az
intézményvezető dönt.
(4) Az intézményi jogviszony megszüntetése során az Szt. 101. §-ában foglaltak alapján kell
eljárni.
5. Térítési díj
6. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért intézményi térítési díjat kell fizetni.
(2) Az ellátást igénybe vevő, illetve a kötelezett a személyi térítési díjat a tárgyhónapot
követő hó 10. napjáig köteles megfizetni.
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(3) Térítési díjat köteles fizetni:
a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosult tartását szerződésbe vállaló személy,
d) jogosult tartására bíróság által kötelezett személy,
e) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott
gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a
tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át,
(4) Az intézményi térítési díjakat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások által nyújtott
szolgáltatások esetén a rendelet 6. számú melléklet tartalmazza, a Társulás által nyújtott
szolgáltatások intézményi térítési díjait az 1. számú függelék mutatja.
(5) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjat a rendelet 2. § (1)
bekezdés a) és b) pontjában rögzített ellátás esetén a polgármester, a 3. § (1) bekezdés b) és c)
pontjában meghatározott ellátás esetén a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője az
Szt. 116. §-ban foglalt szabályok szerint állapítják meg.
(6) A személyi térítési díjak alapját képező intézményi térítési díjak összegét az étkeztetés
és házi segítségnyújtást biztosító Szolgáltató fenntartója Tiszacsege Város Önkormányzata, az
idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Társulás Társulási
Tanácsa évente egy alkalommal, tárgyév április 1. napjáig állapítja meg az Szt.
rendelkezéseinek megfelelően.
(7) A személyi térítési díjakat a rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített ellátás
esetén a polgármester, a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellátás esetén a
Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője az intézményi térítési díj módosítását követő
30 napon belül köteles felülvizsgálni, a megállapított új személyi térítési díjakat első ízben a
felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától kell megfizetni.
(8) A képviselő-testület a személyi térítési díjat – kérelemre –csökkentheti, vagy
elengedheti, ha a fizetésre kötelezett
a) időszakosan létfenntartási gondokkal küzd és
b) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át.
(9) Az Szt. 115. §. (3) bekezdése alapján a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az
ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
(10) Egyedi méltánylást igénylő esetben a képviselő-testület – kérelemre – akkor is
csökkentheti vagy elengedheti a személyi térítési díjat, ha a (7) bekezdésben megállapított
feltételek nem állnak fent.
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III. fejezet
Szociális alapszolgáltatások
1. Az étkeztetés igénybevételének feltételei
7. §
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
a) kora miatt rászorult személynek kell tekintetni azt a személyt, aki az
aa) 60. életévét betöltötte, és saját vagy hozzátartozója jogcímén nyugdíjban
vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,
ab) a reá irányuló nyugdíjkorhatárt betöltő személyt (időskorúak járadéka),
b) egészségi állapota miatt rászorult személynek kell tekintetni azt, a
ba) 18. életévet betöltött személyt, akik krónikus vagy akut betegségben
szenved és önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud a háziorvosi vagy
szakorvosi vélemény igazolása alapján,
bb) rokkantsági ellátásban részesülő személyt,
c) fogyatékossága miatt rászorult az a személy, aki külön jogszabályban
meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi
járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,
d) pszichiátriai betegsége miatt rászorult személy, aki a betegség fennállását
pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolja, és fekvőbeteg
gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,
e) szenvedélybetegsége
miatt
rászorult,
aki
szakorvos
véleménye
alapján (addiktológus, pszichiáter) szenvedélybetegség került megállapításra, és
fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,
f) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel
nem rendelkezik (lakcímkártyájában településszintű lakcím szerepel), éjszakáit az
ellátási terület közigazgatási területén tölti.
(2) Az étkeztetés történhet az étel:
a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
b) elvitelével,
c) indokolt esetben lakásra szállítással.
(3) Nem jogosult az étkeztetés igénybevételére, aki az Önkormányzat által biztosított más
ellátás keretében étkeztetést vesz igénybe, vagy aki legalább 4 órás munkaviszonnyal vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik.
(4) Egyedi méltánylást igénylő esetben a polgármester más személy szociális rászorultságát
is megállapíthatja környezettanulmány, orvosi igazolás, javaslat, valamint jövedelemvizsgálat
alapján.
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2. A házi segítségnyújtás igénybevételének feltételei
8. §
(1) Házi segítségnyújtás keretében az Szt. 63. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel
rendelkező személy ellátását kell biztosítani az igénylő kérelmére.
(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási
szükségletet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális
rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.)
SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Szolgáltatóhoz kell benyújtani, a
gondozási szükséglet vizsgálatát a Önkormányzat/Szolgáltató részéről megbízott szakértő
végzi.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.
(2) Étkeztetés ellátás esetében a 2018. március 31. napját megelőzően megállapított
ellátásokban részesülő személyek jogosultsága továbbra is fennáll, azzal a kitétellel, hogy
amennyiben az ellátásban részesülő személy legalább 3 hónapon keresztül szünetelteti a
szolgáltatás igénybevételét, az ismételt igényléskor e rendelet szabályai szerint kell
megállapítani az igényelt szolgáltatást.
(3) Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díjakról szóló 34/2017
(XII. 15.) önkormányzati rendelete, valamint a települési támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.)
önkormányzati rendelet 15-16. §-a hatályát veszti.
Tiszacsege, 2018. április

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Bóné Mónika
jegyző

8

1. melléklet a .../2018.(….) önkormányzati rendelethez
Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.)

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név:...................................................................... Születési neve:.............................................................
Anyja neve:........................................................... TAJ száma:................................................................
Születési helye, időpontja:.........................................................................................................................
Lakóhelye:..................................................................................................................................................
Tartózkodási helye:....................................................................................................................................
Értesítési címe:.…………………………………...………………………………………………….......
Állampolgársága:.................................. bevándorolt / letelepedett / menekült jogállás*
Családi helyzete: egyedül él  két személyes háztartásban él 
több személyes háztartásban él 
Az ellátást igénybe vevő cselekvőképességére vonatkozó adatok:
Gondnoka, gyámja
van 
nincs 
Gondnok/gyám neve:.................................................................................................................................
Lakcíme, telefonszáma:..............................................................................................................................
Gondnokság típusa: cselekvőképességet kizáró
cselekvőképességet korlátozó*
végleges
ideiglenes eseti *
(*A megfelelőt kérjük aláhúzni!)
Az ellátást igénybe vevő telefonszáma:......................................................................................................
Tartására köteles személy
a) neve:.......................................................................................................................................................
b) lakóhelye:...............................................................................................................................................
c) telefonszáma:.........................................................................................................................................
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
a) neve:.......................................................................................................................................................
b) lakóhelye:...............................................................................................................................................
c) telefonszáma:..........................................................................................................................................
2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri?
2.1. alapszolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás




3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
3.1. Étkeztetés
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:.....................................................................................
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:...............................................................................
diabetikus étkeztetést igényel-e:………………………………………………………………………….
az étkeztetés módja:
helyben fogyasztással

elvitellel

kiszállítással
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3.2. Házi segítségnyújtás
milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:....................................................................................
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:..............................................................................
milyen típusú segítséget igényel:
•
•



szociális segítés (segítség a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, háztartási
tevékenységben való közreműködés
személyes gondozás (gondozási és ápolási feladatok)

4. Soron kívüli ellátást igényel

igen




nem



Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a
•

lakóhelyemen*

•

tartózkodási helyemen* élek,

(*a megfelelő rész aláhúzandó)

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

…......................................................., 20….év …............................ hó …..... nap.

…........................................................................
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő)
aláírása
Csatolandó okmányok:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Személyi igazolvány fénymásolata
Lakcímkártya fénymásolata
TAJ kártya fénymásolata
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Magyar Államkincstár igazolása az ellátás összegéről
Utolsó havi csekkszelvény vagy pénzintézeti folyószámla kivonat az ellátás utalásáról
Gondnokkirendelő határozat
Kórházi és orvosi zárójelentések
A fogyatékosság fennállását igazoló a tanulási képességet vizsgáló szakértői és
rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző
bizottság szakértői véleményét vagy a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy
súlyos fogyatékosság esetén a fogyatékossági támogatás, a vakok személyi járadéka, illetve a
magasabb összegű családi pótlék megállapítását, vagy folyósítását igazoló határozat
9. A demenciát igazoló orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium
által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által
kiállított a demencia kórképet megállapító szakvélemény
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2. melléklet a .../2018.(….) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott………………………………………(név)………………………………………(sz.
név)………………………………………..(sz. idő)…………………………………….(anyja
neve)…………………………………………(TAJ szám)……………………………………
………………………………………………………..…………………..szám alatti lakos,

a Tiszacsege Város Önkormányzata által biztosított
házi segítségnyújtás/szociális étkeztetés*
igénybevevője

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 3. § 7. pontjával, valamint az 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban
hozzájárulok, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata - mint a Tiszacsegei Szociális
Szolgáltatások fenntartója - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 20. § (2) és (4) bekezdése szerint meghatározott személyes adataimat tartalmazó
okmányaimat, (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya) valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott jövedelmi adataimat tartalmazó okmányaimat
fénymásolja, és a személyi anyagomban a másolatokat elhelyezze.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata a szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló
415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja
alapján - a szolgáltatásnyújtás fennállásig - a szolgáltatói nyilvántartásban a jogszabályban
meghatározott adataimat kezelje, a Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában előírt engedélyes
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében.

•

megfelelő rész aláhúzandó

Tiszacsege, …………………………...

……………………………………………
nyilatkozattevő aláírása
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3. melléklet a .../2018.(….) önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez
I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki)
Név (születési név):………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ……………………………………………………………………
1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek
nappali ellátása igénybevétele esetén
1.1. krónikus betegségek (kérjük, sorolja fel):
…………………………………………………………………………………………............................
1.2. fertőző betegségek (kérjük, sorolja fel):
……………………………………………………………………………………………………………
1.3. fogyatékosság (típusa és mértéke):
……………………………………………………………………………………………………………
1.4. egyéb megjegyzések, pl. speciális diéta szükségessége:
……………………………………………………………………………………………………………
2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan
igazolom, hogy egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
indokolt

□

nem indokolt □

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó,
rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén
3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):
3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):
3.3. prognózis (várható állapotváltozás):
3.4. ápolási-gondozási igények:
3.5. speciális diéta:
3.6. szenvedélybetegség:
3.7. pszichiátriai megbetegedés:
3.8. fogyatékosság (típusa, mértéke):
3.9. demencia:
3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), valamint az
igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek:
4.A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)
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4. melléklet a .../2018.(….) önkormányzati rendelethez

I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(Szociális étkeztetés esetén a háziorvos tölti ki)

Név (születési név):………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………...
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: ……………………………………………………………………
1. Étkeztetés igénybevétele esetén igazolom az igénybe vevő egészségi állapotára vonatkozóan
1.1. Önellátásra vonatkozó megállapítások:


a) Önellátásra képes.
b) Önellátásra részben képes: egyes tevékenységekhez segítséget igényel.



c) Önellátásra részben képes: rendszeres időszakos ellátást igényel.



d) Önellátásra nem képes: folyamatos ellátást igényel, időszakosan fekvő:



e) Önellátásra nem képes: 24 órás ellátást igényel, ágyban fekvő.



1.2. Felülvizsgálata szükséges:

igen 

nem 

Ha szükséges, a következő felülvizsgálat időpontja:…………….………………………………..……..
2. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:
…………………………………………………………………………………………..………

Dátum:…..........................................., 20…..év …............................. hó …. nap.

……………………………………

Orvos aláírása, P.H.
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5. melléklet a .../2018.(….) önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez
II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:
Név: ..............................................................................................................................................
Születési név: ...............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, idő: .......................................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ........................................................................................
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

Önkormányzat és állami foglalkoztatási szervek által
folyósított ellátások

Egyéb jövedelem

Összes jövedelem
14

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma:
.................... fő

Az ellátást igénybe vevő
kiskorú
A közeli
hozzátartozók Rokoni
neve,
kapcsolat
születési ideje
1)
2)
3)
4)
5)
ÖSSZESEN:

Társas és
egyéni
MunkaÖnkormányzat Nyugellátás
vállalkozásból,
viszonyból
Táppénz,
és állami
és egyéb
őstermelői,
Egyéb
gyermek- foglalkoztatási nyugdíjszerű
és más
szellemi és
jövefoglalkoztatási
gondozási szervek által rendszeres
más önálló
delem
jogviszonyból
támogatások folyósított
szociális
tevékenyellátások
származó
ellátások
ségből
származó

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat
egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum: …..........................................., 20…..év …............................. hó …. nap.

................................................................
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő) aláírása
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6. melléklet a .../2018.(….) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások térítési díjai

1. Szociális étkeztetés térítési díjai:
1.1. Szociális étkeztetés - helyben fogyasztás esetén:
a) számított térítési díj
b) kedvezmény
ba) normatív támogatás
bb) önkormányzati kedvezmény
c) meghatározott térítési díj
1.2. Szociális étkeztetés - elvitel esetén (saját ételhordóval):
a) számított térítési díj
b) kedvezmény
ba) normatív támogatás
bb) önkormányzati kedvezmény
c) meghatározott térítési díj
1.3. Szociális étkeztetés - elvitel esetén (egyszer használatos ételhordó
megvásárlásával):
a) számított térítési díj
b) kedvezmény
ba) normatív támogatás
bb) önkormányzati kedvezmény
c) meghatározott térítési díj
1.4. Szociális étkeztetés - kiszállítás esetén (saját ételhordóval):
a) számított térítési díj
b) kedvezmény
ba) normatív támogatás
bb) önkormányzati kedvezmény
c) meghatározott térítési díj

552 Ft/adag
221 Ft/adag
29 Ft/adag
355 Ft/adag

552 Ft/adag
221 Ft/adag
29 Ft/adag
355 Ft/adag

630 Ft/adag
221 Ft/adag
29 Ft/adag
355 Ft/adag

630 Ft/adag
221 Ft/adag
29 Ft/adag
355 Ft/adag

1.5. Szociális étkeztetés - kiszállítás esetén (egyszer használatos ételhordó
megvásárlásával):
a) számított térítési díj
709 Ft/adag
b) kedvezmény
ba) normatív támogatás
221Ft/adag
bb) önkormányzati kedvezmény
29 Ft/adag
c) meghatározott térítési díj
512 Ft/adag
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2. Házi segítségnyújtás térítési díjai:
2.1. Házi segítségnyújtás szociális segítés:
- a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum
250%-át nem haladja meg
0 Ft/óra
- a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum
250%-át meghaladja
200 Ft/óra
2.1. Házi segítségnyújtás személyi gondozás:
- a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum
250%-át nem haladja meg
0 Ft/óra
- a Szt. 119/C. §-a alapján megállapított egyéni havi jövedelme a nyugdíjminimum
250%-át meghaladja
200 Ft/óra

A térítési díjak összege az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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1. függelék a .../2018.(….) önkormányzati rendelethez
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja
Tiszacsege településen

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások:
A
ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Családsegítés
Idősek nappali ellátása
- étkeztetés nélkül
- étkezéssel
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Közösségi pszichiátriai ellátás
Közösségi szenvedélybeteg ellátás

B
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI
DÍJ
térítésmentes
térítésmentes
1100 Ft/nap
60 Ft/nap
térítésmentes
térítésmentes
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Előzetes hatásvizsgálat
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon
kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat
Képviselőtestületét tájékoztatni kell.
I. TÁRSADALMI HATÁSOK
A jelenlegi szociális szolgáltatások színvonala biztosított.
II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása, hogy bevétel növekedést eredményez.
III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.
IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
Adminisztratív többlet terhet nem eredményez.
V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény előírásainak való
megfelelés.
VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

Tiszacsege, 2018. április 19.
Dr. Bóné Mónika
jegyző
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 26-án tartandó ülésére
Tárgy: Földterületek bérbe-, és haszonbérbevételére irányuló kérelmek.
Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi évhez hasonlóan, ez évben is érkeztek kérelmek az alábbi Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok bérbevételére vonatkozóan:

Sorszám

Kérelmező

Kérelmezett ingatlanok
Helyrajzi
száma

Művelési
ága

Terület
e m2

Lengyel Attila
1.

4066 Tiszacsege,
Homokhát I. u. 3.

1137/2

Gyep

19 972

Homokhát I.- Tavasz Homokhát II. utcákkal
körbezárt terület

1213

Gyep

14 444

Homokhát I. és Homokhát
II. utca között elhelyezkedő
terület

1213

Gyep

6 522

Homokhát I.- Tavasz Homokhát II. utcákkal
körbezárt terület

36 266

Puszlikai feljárótól balra, a
lovardától kezdődően a
Tiszai védőgátig, a töltés
mindkét oldalán a töltés
koronájától a töltés lábáig

Pap Albert László
2.

4066 Tiszacsege,
Homokhát I. u. 1.
ifj. Kóti Imre

3.

4066 Tiszacsege,
Tavasz u. 54.

0795

út (töltés

Széles Imre
4.

0873

közút (töltés)

35 337

Tiszai védelmi gátat és a
Bárórészt összekötő töltés
mindkét oldalának a töltés
koronájától a töltés lábáig (a
Tiszai gáttól kiindulva, 500
m hosszan, a töltés jobb
oldalán lévő, első lejáróig)

01158

szántó

1557

Tiszacsege-Nagymajor

01149

legelő,
gazdasági
épület, udvar

2888

Tiszacsege-Nagymajor

4066 Tiszacsege
Tavasz utca 15.

Sallai Mónika
5.

4066 TiszacsegeNagymajor 51.

Elhelyezkedése

1.)
Lengyel Attila 2013-as évtől bérli az önkormányzattól az 1137/2-es helyrajzi számú, 1 ha 9972 m2 területű
„gyep” művelési ágban nyilvántartott területet. Ezt a területet 2018-as évben is szeretné kaszálóként bérbe
venni. Kérelmében előadta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, elvégzi a területen keresztül haladó
belvízelvezető tisztántartását, parlagfűmentesítését.

2.)
Pap Albert László kérelmezte, hogy a Homokhát I. és Homokhát II. utca között lévő 1213-as helyrajzi
számon nyilvántartott 2 ha 1666 m2 „gyep” művelési ágú területből 14 444 m2 területet szeretne bérelni
legeltetés céljából.
3.)
ifj. Kóti Imre kérelmezte az 1213-as helyrajzi számon nyilvántartott 2 ha 1666 m2, „gyep” területből 6522
m2 területet szeretne bérelni a juhok legeltetése céljából.
4.)
Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám alatti lakos
-

a 0795-ös hrsz-ú, 3 ha 6366 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás alapján „önkormányzati út”
megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Puszlikai feljárótól balra, a lovardától kezdődően a
Tiszai védőgátig, a töltés mindkét oldalán a töltés koronájától a töltés lábáig, valamint a
a 0873-as hrsz-ú, 3 ha 5337 m2 nagyságú, a nyilvántartás szerint „közút” megjelölésű, töltésként
funkcionáló területből a Tiszai védelmi gátat és a Bárórészt összekötő töltés mindkét oldalának a
töltés koronájától a töltés lábáig (a Tiszai gáttól kiindulva, 500 m hosszan, a töltés jobb oldalán lévő,
első lejáróig)

tartó terület rendben tartására, kaszálására irányuló kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz.

5.)
Sallai Mónika, 4066 Tiszacsege-Nagymajor 51. szám alatti lakos kérelmezte, hogy TiszacsegeNagymajorban található 01158-as és a 01149-es helyrajzi számú Önkormányzat tulajdonában álló területeket
szeretné bérelni legeltetése céljára.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (I. 30.) KT. sz. határozata alapján a kül-,
és belterületi szántó, beépítettlen 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, 2018. április 20.
Szilágyi Sándor
polgármester

Határozati javaslat
1.)
_________/2018. (IV. 26.) KT. sz. határozat
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévő 1137/2-es helyrajzi számú, 1 ha 9972 m2 területű „gyep” megnevezésű földterületet kaszálás céljára
haszonbérbe adja Lengyel Attila 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 3. szám alatti lakos részére 2018.
december 31-ig.
A haszonbérleti díj mértéke: 1,065 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
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

Határozati javaslat
2.)
_________/2018. (IV. 26.) KT. sz. határozat
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévő, Homokhát I. és Homokhát II. utca közötti 1213-as helyrajzi számon nyilvántartott 2 ha 1666 m2
„gyep” művelési ágú területből a tavalyi évhez hasonlóan 14 444 m2 nagyságú területet bérbe adja Pap
Albert László, 4066 Tiszacsege, Homokhát I. u. 1. szám alatti lakos részére 2018. december 31-ig.
A bérleti díj mértéke: 1,065 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
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

Határozati javaslat
3.)
_________/2018. (IV. 26.) KT. sz. határozat
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati tulajdonban
lévő 1213-as helyrajzi számú, 2 ha 1666 m2 „gyep” megnevezésű földterületnek a Liget és Homokhát I utcát
összekötő úttól a Tavasz utca irányába haladva 6522 m2 kiterjedésű területet legeltetés céljára haszonbérbe
adja ifj. Kóti Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 54. szám alatti lakos részére 2018. december 31-ig.
A bérleti díj mértéke: 1,065 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
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

4.)
Határozati javaslat
_________/2018. (IV. 26.) KT. sz. határozat
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2018. december 31. napjáig,
határozott időre engedélyezi, hogy Széles Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 15. szám alatti lakos az
önkormányzat tulajdonában lévő
- a 0795-ös hrsz-ú, 3 ha 6366 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás alapján „önkormányzati út”
megjelölésű, töltésként funkcionáló területből a Puszlikai feljárótól balra, a lovardától kezdődően a
Tiszai védőgátig, a töltés mindkét oldalán a töltés koronájától a töltés lábáig (1000 m2), valamint a
- a 0873-as hrsz-ú, 3 ha 5337 m2 nagyságú, a nyilvántartás szerint „közút” megjelölésű, töltésként
funkcionáló területből a Tiszai védelmi gátat és a Bárórészt összekötő töltés mindkét oldalának a
töltés koronájától a töltés lábáig (a Tiszai gáttól kiindulva, 500 m hosszan, a töltés jobb oldalán lévő,
első lejáróig) tartó területet (kb. 1000 m2) lekaszálja, a lekaszált füvet saját használatra hazaszállítsa.
A kaszáló éves bérleti díja: 2.130 Ft/év.
Ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
Árvízi védekezés esetén köteles a használattal felhagyni és az árvízvédelemmel kapcsolatos mindennemű
eljárást tűrni.
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 bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

5.)
Határozati javaslat
_________/2018. (IV. 26.) 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 2018. december 31-ig.
A bérleti díj mértéke: 1,065 Ft/m2/év + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
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

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. április 26-i ülésére
Tárgy: Önerő biztosítása „Tiszacsege tiszaközi mezőgazdasági feltáró
útkarbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című pályázathoz

utak

fejlesztése,

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszacsege Város Önkormányzata (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.) Vidékfejlesztési Program
keretén belül, a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra
Tiszacsege Város Önkormányzat 2017.02.03. napján támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe:
„Tiszacsege tiszaközi mezőgazdasági feltáró utak fejlesztése, útkarbantartáshoz szükséges erő-és
munkagépek beszerzése”, azonosító száma: 1826292040. A Támogató a támogatási kérelmet elbírálta,
és támogatásra alkalmasnak minősítette, így Tiszacsege Város Önkormányzat az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 109 429 742
Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A Támogatói okiratban szereplő teljes
összköltség: 128 032 521 Ft.
Így a fennmaradó 18.602.779 Ft pótlásához saját önerő biztosítása szükséges.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a 18. 602. 779 Ft önerő
biztosításához!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek!
Tiszacsege, 2018. április 20.
Szilágyi Sándor
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2018.(IV.26.)KT.számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszacsege tiszaközi mezőgazdasági
feltáró utak fejlesztése, útkarbantartáshoz szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című pályázat
kapcsán a 2018. április 26-án a határozati javaslat alapján dönt az alábbiak szerint:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzá járul a projekthez szükséges a 18.
602. 779 Ft önerő biztosításához!
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: azonnali

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról - Szóbeli tájékoztató

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

POLGÁRMESTERI JELENTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. április 26-án tartandó ülésére
A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy
-

2018. április 3-án Budapesten aláírásra került a „Tiszacsegei műfüves labdarúgó pálya
megvalósítása” tárgyában kötött támogatási szerződés.

-

2018. április 17-én Debrecenben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rendkívüli
közgyűlésén vettem részt. Fő napirendi pontként került megtárgyalásra a „Döntés a Debrecen,
Hét vezér u. 21. számú telephely értékesítéséről a beérkezett legmagasabb vételi nyilatkozatok
alapján”, a „Döntés a tevékenység folytatásáról vagy a végelszámolás befejezéséről”, „Döntés
a kintlévőségek – peres ügyek kezeléséről”, „Döntés a Földhivatali bejegyzés szerint a cég
tulajdonában lévő ingatlanok sorsáról, a Tulajdonos Önkormányzatok által kikért tulajdoni
lapok birtokában”.

-

2018. április 20-án Balmazújvároson a Hajdú-Bihar Megyei Balmazújvárosi Járási Helyi
Védelmi Bizottság 2018. első féléves ülésén vettem részt, ahol fő napirendi pontként került
megtárgyalásra az „Elnöki beszámoló”, a „A Balmazújvárosi Járási Helyi Védelmi Bizottság
2018. évi Feladat- és Pénzügyi Tervének elfogadása”, az „Előterjesztés és beszámoló a Helyi
Védelmi Bizottság 2018. évi ár- és belvízvédekezésre való felkészülés feladatairól”.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

44/2018.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-2.1.2-15-HB1-201600008 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Tiszacsegén” című projekttel kapcsolatos építési
kivitelezési feladatok ellátása tárgyban hirdetett közbeszerzés nyertesét , azaz a projekt építési
kivitelezőjét a DRYVIT PROFI Kft. elfogadja.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.
46/2018.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatási igényt nyújt be a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogatási igény benyújtása megtörtént.
Kérem jelentésem elfogadását.
Tiszacsege, 2018. március 20.
Szilágyi Sándor
polgármester

Különfélék

