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Ikt.sz.: I/444-25/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-

án du. 15.00 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor   polgármester 

Bartha Jánosné   alpolgármester 
Simon Albert   alpolgármester 
Dr. Gadóczi István  települési képviselő 

 Illés János    települési képviselő 
 Sándor-Hajdu Mária  települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
  
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó mb.jegyző 
 Zsólyominé Gyenes Anikó jegyzőkönyvvezető 
   
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint:   
 
 

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra és a napirendi 
pontok tárgyalására az alábbiak szerint:  
11.  Vis maior támogatás 
12. Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelmének 

megtárgyalása 
13.  Tiszacsege, Bocskai utca 2 szám alatti ingatlan vásárlása 
tárgyú napirendi pontokat javaslom megtárgyalásra, aki egyetért a javaslattal, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető 
személyét, valamint a napirendi pontokat – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 
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Napirendi pontok: 
 
 
1./ Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ A szociális célú szén támogatásról szóló rendelet elfogadása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 

pályázati fordulójában történő részvétel 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
4./  Óvodapedagógusi álláshely módosítása iránti kérelem 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
5./ Beszámoló a Képviselő-testület 5 éves (2014-2019) ciklusa alatt végzett munkájáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
6./ Közmű kiváltás vagyonátadása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
7./ Változási vázrajzok és megkeresés megküldése ROP területrendezés tárgyában 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
8./ Tulajdonosi nyilatkozat kérése 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
9/ „Carmen” Lovas Egyesület anyagi támogatás iránti kérelmének megtárgyalása 
          Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
10./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
11./ Vis maior támogatás 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
12./ Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
13. / Tiszacsege, Bocskai utca 2 szám alatti ingatlan vásárlása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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1.  Napirendi pont:  

  
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítását 
elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:   

 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

13/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és 
a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva 
Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: 
 

1.§ 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 

a) 1.971.981.000 Ft költségvetési bevétellel,  
b) 2.482.934.000 Ft költségvetési kiadással és 
c) 510.953.000 Ft költségvetési hiánnyal 
állapítja meg. 
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 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 49.743.000 Ft a 
működési hiány és 461.210.000 Ft a felhalmozási hiány.” 

2.§ 

(1)  A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép. 
(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép. 
(3)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép. 
(4)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép. 
(5)   A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép. 
(6)   A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép. 
(7)   A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép. 
(8)   A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép. 

3 .§ 

(9)   A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép. 
(10) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép. 
(11)  A Rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklet lép. 
(12) A Rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklet lép. 
(13) A Rendelet 28. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklet lép. 
(14) A Rendelet 29. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklet lép. 

4.§ 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
Tiszacsege, 2019. szeptember 30. 

 

 

  Szilágyi Sándor    Dr. Nagyné dr.Leel-Őssy Ildikó Piroska 
    polgármester                  jegyző 
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2.  Napirendi pont:  

  
A szociális célú szén támogatásról szóló rendelet elfogadása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki a szociális célú szén támogatásról szóló rendelet-tervezettel egyetért kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – szociális célú szén 
támogatásról szóló rendelet-tervezetet – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotja:   

 
Tiszacsege Város Önkormányzata  

14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú széntámogatásról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § E rendelet célja a szociális célú széntámogatásra való jogosultság feltételeinek, a szén 

rászorultsági alapon történő szétosztása, eljárási szabályainak meghatározása 
2. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint - Tiszacsege város 
közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen él, valamint az e 
rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 

3. § E rendeletben szabályozott ellátással kapcsolatos eljárásra, és az itt használt 
fogalmakra – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározottakat kell 
alkalmazni. 

 
2. A természetbeni juttatás 

 
4. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere — az elnyert támogatásból 

vásárolt 2149 mázsa barna kőszén mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig — 
hivatalból indult eljárás alapján szociális célú szénre való jogosultságot állapít meg 
határozattal – ellenszolgáltatást nem igénylő módon - annak a személynek, aki 
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a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy 
b) időskorúak járadékában részesül, vagy 
c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás-

ban, vagy gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 
(2) Amennyiben a keret nem elegendő valamennyi, az (1) bekezdésben foglalt 

feltételeknek megfelelő személy támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő 
és az egyedül élőket. 

(3) A szociális szénre való jogosultság egy háztartásból – függetlenül a jogosultak 
számától - csak egy személy részére állapítható meg. 

5. § (1) Nem jogosult szociális célú szén támogatásra – függetlenül a 4. § - ban 
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, aki 

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, 
b) tűzifával, valamint szénnel egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen. 
 

3. A jogosultság megállapítása 
 

6.§ (1) Az eljárás hivatalból indul a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre 
álló aktív korúak ellátásában, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatásban, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személyekről 
vezetett nyilvántartások alapján. 

(2) A támogatás mértéke jogosultanként legfeljebb 2,5 q barna kőszén lehet. 
(3) A polgármester a szociális célú szén támogatásra való jogosultság megállapításáról  

határozatában legkésőbb 2020. január 31. napjáig dönt. 
(4) A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban. Az 

átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a barnakőszén 
mennyiségét, valamint az átvétel idejét. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
7. § Ez a rendelet 2019. szeptember 26. napján lép hatályba. 
8. § Hatályát veszti a szociális célú szén támogatásról szóló 22/2018.(XII.10.) 

önkormányzati rendelet. 
 

Tiszacsege, 2019. szeptember 26. 
 
 
 

Szilágyi Sándor     Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó 
    polgármester         mb. jegyző 
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3.  Napirendi pont:  

  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
pályázati fordulójában történő részvétel 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 

pályázati fordulójában történő részvétellel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójában 
történő részvételt – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
161/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. 
 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
  
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a pályázatokról hozott döntését a https://www.bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendserben általa meghatározott és 
a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok 
és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot aláírja 
és határidőre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldje. 
 
Határidő: 2019. október 2. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

https://www.bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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4.  Napirendi pont:  

  
Óvodapedagógusi álláshely módosítása iránti kérelem 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ismertetem a határozati javaslatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2019. 
szeptember 1. napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott 
tartalommal hagyja jóvá.” 
Aki a határozati javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Önkormányzat és 
intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározását – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

162/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és 
intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2019. szeptember 1. napi hatállyal - e 
határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
     intézményvezetők 
 
Végrehajtási határidő: azonnal    
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1. számú melléklet a 162/2019.(IX. 26.) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatala 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2019. július 4-től 
- köztisztviselők 21 fő 

- 1 fő jegyző, 
- 1 fő hatósági irodavezető 
- 1 fő igazgatási referens 
- 1 fő munkaügyi ügyintéző 
- 2 fő egyéb titkársági 
  ügyintéző, 
- 1 fő iktató és irattáros, 
- 1 fő pénzügyi vezető, 
- 5 fő pénzügyi ügyintéző, 
- 2 fő adóügyi ügyintéző, 
- 1 fő műszaki ügyintéző, 
- 2 fő szociális ügyintéző, 
- 1 fő anyakönyvvezető 
- 1 fő informatikus 
- 1 fő közterületfelügyelő 

Összesen: 21 fő 
 

 
 

2. számú melléklet a 162/2019.(IX. 26.) KT. számú határozathoz 
 

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
2018. január 01. napjától hatályát veszti.  
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3. számú melléklet a 162/2019.(IX. 26.) KT. számú határozathoz 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

létszám előirányzata és munkakörei 
 

 2019. szeptember 1-től 
 
 
közalkalmazottak: 

1 fő 
- 1 fő polgármester 
22 fő 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 1 fő asztalos/kőműves 
- 1 fő közösség szervező 
- 2 fő portás 
- 1 fő közfoglalkoztatási koordinátor 
- 1 fő villanyszerelő 
- 3 fő technikai munkatárs 
- 6 fő szociális gondozó/ápoló 
- 1 fő könyvtáros 
- 1 fő művelődésszervező 
- 1 fő múzeumi karbantartó 
- 1 fő technikai segítő 
- 1 fő nehézgépkezelő 
- 1 fő segédkönyvtáros 

Összesen: 23 fő 
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4. számú melléklet a 162/2019.(IX. 26.) KT. számú határozathoz 
 

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2019. szeptember 1-től 
- közalkalmazottak: 35 fő 

- 1 fő intézményvezető 
- 1 fő intézményvezető-helyettes 
- 1 fő intézményegység-vezető  
- 12 fő óvodapedagógus*  
- 1 fő óvodatitkár 
- 3 fő pedagógiai asszisztens* 
- 7 fő dajka 
- 6 fő kisgyermeknevelő 
- 2 fő bölcsődei dajka 
- 1 mosónő 

Összesen: 35 fő 
 
* 1 fő óvodapedagógus álláshely 1 fő pedagógiai asszisztens álláshelyre történő 
átminősítésének hatálya 2019. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31-ig tart.   
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5. számú melléklet a 162/2019.(IX. 26.) KT. számú határozathoz 

 
 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet  
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 

 2019. augusztus 8-tól 
- közalkalmazottak: 33 fő 

- 1 fő intézményvezető 
    /városüzemeltetési irányító / 
- 1 fő intézményvezető-helyettes 
   / intézményvezető műszaki helyettese / 
- 1 fő fürdővezető 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 1 fő gazdasági főelőadó 
- 1 fő szervezési, koordinációs előadó 
- 1 fő szervezési előadó 
- 1 fő ügyintéző 
- 2 fő pénztáros 
- 2 fő vízkezelő 
- 4 fő karbantartó 
- 1 fő temetőgondnok 
- 3 fő sírásó 
- 4 fő gépkezelő 
- 1 fő gépkocsivezető 
- 1 fő élelmezésvezető 
- 2 fő szakács 
- 5 fő konyhai kisegítő  

Összesen: 33 fő 
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5.  Napirendi pont:  

  
Beszámoló a Képviselő-testület 5 éves (2014-2019) ciklusa alatt végzett munkájáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ismertetem a határozati javaslatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület 5 éves 
(2014-2019.) ciklusa alatt végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.” 
Aki a határozati javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Képviselő-testület 5 éves 
(2014-2019) ciklusa alatt végzett munkájáról szóló beszámolót – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

163/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület 5 éves 
(2014-2019.) ciklusa alatt végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
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6.  Napirendi pont:  

  
Közmű kiváltás vagyonátadása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ismertetem a határozati javaslatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. által, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 29/E 
§-a alapján az ÉAOP-3.1.1-2008-0020 (ÉA-13) számú projektje során elvégezett, 
Tiszacsege Város csapadékvíz hálózatát érintő, a táblázatban feltüntetett közmű 
kiváltás kapcsán keletkezett vagyon térítésmentesen átvételét elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a közmű ingyenes 
átadás-átvételéről szóló megállapodás tervezet aláírására.” 
Aki a határozati javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Közmű kiváltás 
vagyonátadását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
164/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. által, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 29/E §-a alapján 
az ÉAOP-3.1.1-2008-0020 (ÉA-13) számú projektje során elvégezett, Tiszacsege Város 
csapadékvíz hálózatát érintő, a táblázatban feltüntetett közmű kiváltás kapcsán keletkezett 
vagyon térítésmentesen átvételét elfogadja. 
 

 

Tétel 
szám 

 
Megnevezés 

 
Egység 

 
Mennyiség 

 

Egységár 
(Ft/egység) 

Költség 
(nettó 

Ft) 

Költség 
(bruttó 

Ft) 
ÉA-13- 
175 

3315 j. út 17+450-21+437 kmsz.  
Tiszacsege 

25-230 Csapadékvíz tisztító akna építése db 2 94463 188926 236158 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a közmű ingyenes átadás-
átvételéről szóló megállapodás tervezet aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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7.  Napirendi pont:  

  
Változási vázrajzok és megkeresés megküldése ROP területrendezés tárgyában 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ismertetem a határozati javaslatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 3315. j. 
Tiszafüred-Polgár ök. út 19+253 – 19+835 kmsz. között útszakasz felújításával érintett 
Tiszacsege 0426, 00427/1, 0427/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. által elkészített változási vázrajzokat elfogadja annak érdekében, hogy 
az országos közúttal érintett ingatlanrész az önkormányzati ingatlanról leválasztásra 
és állami tulajdonba vételre kerülhessen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a változási 
vázrajzok aláírására.” 
Aki a határozati javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Változási vázrajzok és 
megkeresés megküldése ROP területrendezés tárgyában – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

165/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 3315. j. 
Tiszafüred-Polgár ök. út 19+253 – 19+835 kmsz. között útszakasz felújításával érintett 
Tiszacsege 0426, 00427/1, 0427/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. által elkészített változási vázrajzokat elfogadja annak érdekében, hogy az 
országos közúttal érintett ingatlanrész az önkormányzati ingatlanról leválasztásra és állami 
tulajdonba vételre kerülhessen. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a változási vázrajzok 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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8.  Napirendi pont:  

  
Tulajdonosi nyilatkozat kérése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ismertetem a határozati javaslatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 
Sisistyán József a Szarvas-Fish Kft. (5561 Békésszentandrás, Anna-ligeti lakópark 
1/A.) megbízása alapján elkészített a Tiszacsege, Ipar utcai ivóvízgerinc nyomvonal 
kiváltását (magánterületről – közterületre), mely érinti a 4066 Tiszacsege, Ipar u., 
0441 helyrajzi számú ingatlant, a tulajdonosi hozzájárulásokat, illetve rendezési 
nyilatkozatot kiadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a tulajdonosi 
hozzájárulások, illetve rendezési nyilatkozat kiadására.” 
Aki a határozati javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tulajdonosi nyilatkozat 
kérését – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

166/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Sisistyán 
József a Szarvas-Fish Kft. (5561 Békésszentandrás, Anna-ligeti lakópark 1/A.) megbízása 
alapján elkészített a Tiszacsege, Ipar utcai ivóvízgerinc nyomvonal kiváltását 
(magánterületről – közterületre), mely érinti a 4066 Tiszacsege, Ipar u., 0441 helyrajzi 
számú ingatlant, a tulajdonosi hozzájárulásokat, illetve rendezési nyilatkozatot kiadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a tulajdonosi 
hozzájárulások, illetve rendezési nyilatkozat kiadására. 
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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9.  Napirendi pont:  

  
„Carmen” Lovas Egyesület anyagi támogatás iránti kérelmének megtárgyalása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ismertetem a határozati javaslatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Carmen” 
Lovas Egyesület anyagi támogatás iránti kérelmét és az alábbiak szerint határoz:  
A testület a gyermekek létszámára tekintettel felkéri Kern Szilviát, hogy készítsen egy 
felmérést arról, hogy melyik szülő igényli, hogy támogatásban részesüljön, mely 
alapján a testület a következő ülésén dönt a támogatás mértékéről. 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt 
értesítse.”  
Aki a határozati javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „Carmen” Lovas Egyesület 
anyagi támogatás iránti kérelmének megtárgyalását – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

167/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Carmen” 
Lovas Egyesület anyagi támogatás iránti kérelmét és az alábbiak szerint határoz:  
 
A testület a gyermekek létszámára tekintettel felkéri Kern Szilviát, hogy készítsen egy 
felmérést arról, hogy melyik szülő igényli, hogy támogatásban részesüljön, mely 
alapján a testület a következő ülésén dönt a támogatás mértékéről. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt 
értesítse.  
 
Határidő: 2019. október 15. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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10.  Napirendi pont:  

  
Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló 
tájékoztatót  elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta.  
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11.  Napirendi pont:  

  
 

Vis maior támogatás 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki a Vis maior támogatásra vonatkozó határozati javaslattal egyetért kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Vis maior támogatásra 
vonatkozó határozati javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

168/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior támogatás 
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: 2019. július 28. napján bekövetkezett viharkár 
helye Tiszacsege közigazgatási területe (pontos cím és helyrajzi szám(ok)). 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2019. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

194.445 Ft 6 

Biztosító kártérítése 100.000 Ft 3 
Egyéb forrás  Ft  
Vis maior támogatási igény 2.650.017 Ft 91 
Források összesen  2.944.465 Ft 100 
 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.944.465 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  

 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
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 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező/önként vállalt feladatának 

ellátását szolgálja(ák). 
 

- 0881/5 hrsz „Káplár” féle épület – egyéb kötelező feladat 
- 107 hrsz Fő utca 42. orvosi ügyeleti rendelő – kötelező feladat 
- 69 hrsz Templom utca 8. fogorvosi rendelő – kötelező feladat  
- 433 hrsz. Csurgó utca 38. szám alatti 15 db bérlakás – szociális feladat 
- 2939 hrsz. Fürdő utca 6. Termálstrand és Holdfény kemping – egyéb kötelező feladat 
- 827/1 hrsz. Rákóczi utca 18. Tüzelős-ól múzeum – egyéb kötelező feladat 

 
 Lakosság részére kiosztott fólia, cserép, gerenda, tetőléc, valamint a vihar okozta kár 

eltakarításához szükséges benzin, illetve gázolaj fogyasztás. 
 
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
Biztosító Társaság megnevezése Generali Biztosító Zrt. 
Biztosítási szerződés száma 96006253911324100 

 
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 

aláhúzandó. 
 
*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának 
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatósága felé.  
 
 Vállalja a károsodott ingóvagyon/ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 

 Vállalja a károsodott a kötelező feladatot ellátó épületekre az értékkövető biztosítás 
megkötését. 

 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem 

tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 
 
 A testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) számú 

Költségvetési Rendeletében/ Határozatában biztosítja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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12.  Napirendi pont:  
 

Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelmének 
megtárgyalása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csegei 
Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület részére az Egyesület által 2019 évben kitűzött 
célok megvalósítása érdekében 150.000 Ft támogatás biztosít, melynek felhasználását 
a szabályzatnak megfelelően igazolja.  
A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
15-ös mellékletének 14. pontjában elfogadott pályázható támogatásából biztosítja.” 
Aki a határozati javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csegei Patás Pajtás 
Hagyományőrző Egyesület támogatását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

169/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csegei Patás 
Pajtás Hagyományőrző Egyesület részére az Egyesület által 2019 évben kitűzött célok 
megvalósítása érdekében 150.000 Ft támogatás biztosít, melynek felhasználását a 
szabályzatnak megfelelően igazolja.  
 
A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 15-
ös mellékletének 14. pontjában elfogadott pályázható támogatásából biztosítja.  
 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2019. SZEPTEMBER 26. NAPJÁN 

MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 22 / 23 
 

 
13.  Napirendi pont:  
 

Tiszacsege, Bocskai utca 2 szám alatti ingatlan vásárlása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4066 
Tiszacsege, Bocskai utca 2. szám 2588. helyrajziszámú, ingatlant Illés János 4066 
Tiszacsege, Arany János utca 9/a. szám alatti lakostól 6.000.000 Ft értékben 
megvásárolja. 
Az adásvételi szerződés elkészítésével, valamint a tulajdonjognak az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetésével járó költségeket a vevő köteles viselni.  
A képviselő testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésére.” 
Aki a határozati javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege, Bocskai utca 2 
szám alatti ingatlan vásárlását – 6 fő igen szavazattal (1 fő Illés János tartózkodott) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

170/2019.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4066 
Tiszacsege, Bocskai utca 2. szám 2588. helyrajziszámú, ingatlant Illés János 4066 
Tiszacsege, Arany János utca 9/a. szám alatti lakostól 6.000.000 Ft értékben megvásárolja. 
 
Az adásvételi szerződés elkészítésével, valamint a tulajdonjognak az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetésével járó költségeket a vevő köteles viselni.  
 
A képviselő testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére.  
 
Határidő: 2019. október 15. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
zárt ülést rendel el.       

 
 
 

K. m. f. 
 

 
 

Szilágyi Sándor     Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó 
       polgármester                             mb. jegyző 

 


