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Ikt.sz.: I/444-28/2019. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 31-én 

du. 16.00 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében – 
megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Fekete Gergő   polgármester 

Simon Albert   alpolgármester 
Bartha Jánosné    települési képviselő 
Komóczi Imre   települési képviselő 

 Illés János    települési képviselő 
 Derzsényi János   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
  
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó mb.jegyző 
 Vásári-Orosz Andrea  jegyzőkönyvvezető 
   
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint:   
 

Fekete Gergő polgármester köszönti a megjelent képviselőket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Vásári-Orosz Andreára és a napirendi pontok 
tárgyalására azzal a kiegészítéssel, hogy a különfélék keretén belül a „Javaslat a 
települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosítására” 
tárgyú napirendi pont is kerüljön megtárgyalásra.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető 
személyét, valamint a napirendi pontokat – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 
 

 
Napirendi pontok: 

 
1./  Közös önkormányzati hivatal létrehozása Újszentmargitával 2020. január 1-jével 

Ea.: Fekete Gergő polgármester 
 
2./  Önkormányzat és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek 

meghatározása 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 

 
3./  Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 
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4./  Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2018.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 

 
5./ Javaslat a Tiszacsege, Fő utca 29. szám alatt működő kislabor szolgáltatásának 

igénybevételéért fizetendő díj eltörlésére 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 

 
6./ Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 

 
7./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásában Fekete Gergő polgármester 
helyettesítése akadályoztatása esetén 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 

 
8./ Különfélék 
 

a.) Javaslat a települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 

 
1.  Napirendi pont:  

  
Közös önkormányzati hivatal létrehozása Újszentmargitával 2020. január 1-jével 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 
 (Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Fekete Gergő polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-

testülettel.   
 
Fekete Gergő polgármester:  
 Felkérem Derzsényi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét, javaslatát ismertetni szíveskedjen.  
 
Derzsényi János PÜB. elnök:  
 A bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Fekete Gergő polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
 „1. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § 
(1), 85. § (4), (7) bekezdései alapján 2020. január 01. napjától Tiszacsegei Közös 
Önkormányzati Hivatalt kíván létrehozni Újszentmargita Község Önkormányzata 
Képviselő-testületével. 

2.  Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete 
Gergő polgármestert a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2019. OKTÓBER 31. NAPJÁN 
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 3 / 25 
 

kapcsolódó dokumentumok (megállapodás, SZMSZ, alapító okirat stb.) 
előkészítésére, illetve a szükséges tárgyalások, egyeztetések koordinálására.” 

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Újszentmargitával közös 
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

192/2019.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
1.  Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1), 85. § (4), (7) 
bekezdései alapján 2020. január 01. napjától Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatalt 
kíván létrehozni Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületével. 

 
2.  Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Gergő 

polgármestert a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához kapcsolódó 
dokumentumok (megállapodás, SZMSZ, alapító okirat stb.) előkészítésére, illetve a 
szükséges tárgyalások, egyeztetések koordinálására. 

 
Felelős: Fekete Gergő polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
2.  Napirendi pont:  

   
Önkormányzat és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek 
meghatározása 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 
 Fekete Gergő polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-

testülettel.   
 
Fekete Gergő polgármester:  
 Felkérem Derzsényi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét, javaslatát ismertetni szíveskedjen.  
 
Derzsényi János PÜB. elnök:  
 A bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
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Fekete Gergő polgármester:  

Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám 
előirányzatának és munkaköreinek meghatározására vonatkozó határozati javaslattal, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az – önkormányzat és 
intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározását – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
193/2019.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és 
intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2019. november 4. napi hatállyal - e 
határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. 
 
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester 
     intézményvezetők 
Végrehajtási határidő: azonnal    
 
 

1. számú melléklet a 193/2019.(X. 31.) KT. számú határozathoz 
 
 

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatala 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2019. november 4-től 
- köztisztviselők 21 fő 

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

Összesen: 21 fő 
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2. számú melléklet a 193/2019.(X. 31.) 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 193/2019.(X. 31.) KT. számú határozathoz 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
létszám előirányzata és munkakörei 

 
 2019. november 4-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 
- 2 fő ügyviteli munkatárs 
- 1 fő személy- és vagyonőr 
- 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 193/2019.(X. 31.) 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 193/2019.(X. 31.) 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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3.  Napirendi pont:  

   
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Fekete Gergő polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-

testülettel.   
 
Fekete Gergő polgármester:  
 Felkérem Derzsényi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét, javaslatát ismertetni szíveskedjen.  
 
Derzsényi János PÜB. elnök:  
 A bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Fekete Gergő polgármester:  

Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó tervezettel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Tiszacsege Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:   
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. 
Cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
bevezető része az alábbiak szerint módosul:  
 

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 
32. Cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:” 

 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2019. OKTÓBER 31. NAPJÁN 
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 10 / 25 
 

 
2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja hatályát veszti.  
 
3. § A Rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A polgármester a választópolgárok által közvetlenül választott tisztségviselő, tagja 
a képviselő-testületnek, megbízatását főállásban látja el. 

(2)  A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően 
nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új 
polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, alpolgármester 
hiányában pedig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének.  

(3) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert választ. A helyettesítés rendjét a polgármester szabályozza. 

(4)  Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.” 
 
4. § A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

"(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 
akadályoztatásuk esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a 
polgármesteri hivatal hatósági irodájának vezetője látja el. E bekezdés alkalmazásában 
tartós akadályoztatásnak minősül a 15 munkanapot meghaladó folyamatos távollét." 

 
5. § A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot hozza létre: 
a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

(2)  A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszáma 5 fő.  
(3)  A bizottság feladat- és hatásköreit a 4. melléklet tartalmazza. 
(4)  A bizottság a képviselő-testület feladat-és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor 

állásfoglalást, véleményt alakít ki, melyet a képviselő-testület ülésén a napirend 
tárgyalásakor a bizottság elnöke ismertet.  

(5)  Az 5. melléklet tartalmazza azoknak az ügyeknek a jegyzékét, amelyeket a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság nyújthat be a Képviselő-testületnek, és azoknak az ügyeknek 
a jegyzékét amelyek a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható 
be a Képviselő-testületnek. 

 
6. § A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Ahol önkormányzati rendelet  
a) Ügyrendi és Etikai Bizottságot, 
b) Pénzügyi Bizottságot, 
c) Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, 
d) pénzügyi bizottságot 
e) Ügyrendi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot, 
f) Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot, 
g) Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottságot 

 említ, azon Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot kell érteni.” 
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7. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„16. A bizottság működése 
 

24. § 
 

(1) A bizottság működésére - törvényben és e rendeletben meghatározott kivételekkel- a 
képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(2) A bizottság szükség szerint, de évente legalább 7 ülést tart. 
(3) A bizottság ülését az elnök – akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági 

tag -  hívja össze és vezeti. 
(4) A bizottság ülésére állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a 

jegyző.” 
 
8. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet 
véleményezésre a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elé beterjeszti.  

(2)  A bizottság a rendelet-tervezetről kialakított véleményét határozatba foglalja.  
(3)  A polgármester a bizottság véleményével együtt terjeszti a képviselő-testület elé a 

költségvetési rendelet-tervezetet.” 
 

9. § A Rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1)  A képviselőt havi 45.000 Ft tiszteletdíj illeti meg alapdíjként (a továbbiakban: 
alapdíj). 

(2)  A bizottság elnökét az alapdíjon felül havi 16.000 Ft tiszteletdíj illeti meg. 
(3)  A bizottság képviselő tagját az alapdíjon felül havi 15.000 Ft illeti meg. 
(4)  A tiszteletdíjak kifizetésére utólag, minden hónap 10-ig kerül sor.” 

 
10. § A Rendelet az alábbi 20/A. ponttal, valamint 31/A §-sal egészül ki:  
 

„20/A. Társulások 
31/A. § 

 
(1)  Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és 

ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vehet részt. 
(2)  A társulás célja és rendeltetése: 

a)  tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése, közös megvalósítása, 
b) a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és 

településfejlesztési tervek összehangolása, 
c) a lakosság szélesebb körének a közügyekbe való bevonása, 
d) a közös érdekképviselet, közös fellépés meghatározott közös érdekű feladatok 

ellátására. 
(3)  A társulás nem sértheti az abban résztvevők önkormányzati jogait. 
(4)  A társulások jegyzékét a 6. sz. függelék tartalmazza.” 
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11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
 
12. § A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  
 
13. § A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.  
 
14. § A Rendelet jelen rendelet függelékével egészül ki.   
 
15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 
Tiszacsege, 2019. november 6.  
 
 
 

  Fekete Gergő     Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó 
  polgármester                                   mb. jegyző 
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1. melléklet a 15/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelethez 

 
„2. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE  

 
 

I. A polgármesterre átruházott hatáskörök 

   
Települési támogatás [A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 45. § (1) bek. § a szociális a 
települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) rendelet  

Lakbértámogatás megállapítása Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló 2/2007.(II.01.) rendelet 7.§ (6) bek. 

Közterület-használati 
hozzájárulás megadása 

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. 
sz. rendelet 6.§ (1) bek. 

Felmentés adása a közterület-
használati díj fizetésének 
kötelezettsége alól 

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. 
sz. rendelet 11.§ 

Szociális célú tűzifára való 
jogosultság megállapítása 

helyi rendelet 

Az önkormányzat általános 
tartalékának felhasználási joga 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012.(II.13.) önk. rend. 

 
 

II. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök 

 
 

Bursa Hungarica ösztöndíj 
támogatás iránti kérelem 
elbírálása 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
elbírálásának szabályairól szóló 15/2007.(IX.27.) 
rendelet 3. § (1) bekezdése 
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2. melléklet a 15/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelethez 

 
„4. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez 

 
 

I. TISZACSEGE VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI 

BIZOTTSÁGÁNAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE 
 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - a törvényben meghatározott feladatain túl - 

 
1.  javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására, 
2. javaslatot tesz a költségvetési szervek alapítására, átszervezésére, 

megszüntetésére és részt vesz annak szervezésében, 
3. közreműködik az Önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában, 
4. közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének, zárszámadásnak 

előkészítésében, 
5. javaslatot tesz a gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata alapján, a gazdálkodás 

biztonságának megteremtésére, 
6. pénzügyi ellenőrzéseket tart,  
7. részt vesz a gazdálkodást érintő önkormányzati rendeletek előkészítésében, 
8. figyelemmel kíséri a feladatkörében megjelenő pályázati felhívásokat, előkészíti és 

javaslatával együtt a testület elé terjeszti azokat, 
9. javaslatot tesz az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos kérdésekben, 
10. véleményezi az Önkormányzat és intézményei vagyonhelyzetét, 
11. javaslatot tesz az Önkormányzati vagyon vállalkozásba való vitelére, illetve 

véleményezi a testület elé kerülő ilyen irányú előterjesztéseket, 
12. részt vesz az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak 

előkészítésében, testület elé való terjesztésében, 
13. előzetesen véleményezi az önkormányzat nevében, pénzügyi források elnyerése 

érdekében benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő 
előterjesztéseket, a bizottság véleményének kikérése nélkül pályázat nem 
nyújtható be. 

14. ellátja a  vagyonnyilatkozatok vizsgálatával, nyilvántartásával, kezelésével  és 
őrzésével kapcsolatos feladatokat.  

15. a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést 
kivizsgálja  

16. véleményezi, előkészíti és lebonyolítja a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
választásokat, kinevezéseket, megbízásokat, 

17. előkészíti és lebonyolítja a titkos szavazást, 
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18. véleményezi, előkészíti és figyelemmel kíséri a szervezeti és működési szabályzat  
hatályosulását, javaslatot tesz a szükséges módosításokra és kiegészítésekre 
vonatkozóan, 

19. 1 javaslatot tesz a polgármester jutalmazására és egyéb juttatásaira vonatkozóan, 
20. közreműködik a helyi népszavazás előkészítésében és lebonyolításában, 
21. közreműködik a Képviselő-testület üléseinek szervezésében, 
22. közreműködik a lakossággal való kapcsolattartás (közmeghallgatás, lakossági 

fórum) megszervezésében, 
23. figyelemmel kíséri az összeférhetetlenség kérdését és kezdeményezi annak 

megszüntetését vagy annak megállapítását, 
24. figyelemmel kíséri és elősegíti a lakossági szerveződéseket, 
25. megszervezi a lakosság rendszeres tájékoztatását, 
26. javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatallal és a hivatal köztisztviselőinek jogállásával 

kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozatalára, valamint véleményezi az 
e témában készült előterjesztéseket, 

27. véleményezi, hogy mely napirendi pontok és mikor kerüljenek a képviselő-testület 
elé, 

28. figyelemmel kíséri a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását, hatályosulását, 
29. közreműködik a sport intézmények munkájának fejlesztésében, ellenőrzésében, 
30. közreműködik sport koncepciók kidolgozásában, illetve e témákban készült 

előterjesztések véleményezésében, testület elé terjesztésében, 
31. javaslatot tesz a sport rendezvényekre vonatkozó költségvetési előirányzatokra és 

ellenőrzi azok felhasználását,  
32. kezdeményezi feladatkörében önkormányzati rendelet alkotását, illetve részt vesz 

az ilyen irányú önkormányzati rendeletek előkészítésében, 
33. figyelemmel kíséri a feladatkörébe megjelenő pályázati felhívásokat, előkészíti és 

javaslatával együtt a Képviselő-testület elé terjeszti azokat. 
34. javaslatot tesz településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi 

kérdésekben, véleményezi az e kérdésekben a Képviselő-testület elé kerülő 
elképzeléseket, előterjesztéseket, 

35. javaslatot tesz területfejlesztési kérdésekben és közműhálózat fejlesztésében, 
36. véleményezi a településfejlesztési terveket és részt vesz azok előkészítésében, 
37. kezdeményezi a településre vonatkozó településrendezési, környezetvédelmi, 

illetve idegenforgalmi koncepció kidolgozását és részt vesz azok előkészítésében, 
38. figyelemmel kíséri az önkormányzati beruházások előkészítését, kivitelezését és 

műszaki átadását. 
39. javaslatot tesz a település szociális és egészségügyi helyzetének fejlesztésére, 
40. javaslatot tesz a szociális és egészségügyi intézmények átszervezésére, 

megszüntetésére, létesítésére, 
41. javaslatot tesz, illetve részt vesz a település szociális, egészségügyi és 

ifjúságvédelmi koncepciójának kidolgozásában, 

 
1 A 17/2014.(XII. 01.) önkormányzati rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2014. december 02. 
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42. javaslatot tesz az iskolai egészségügyi feladatok ellátására, részt vesz az ifjúság 
egészségét megőrző program kidolgozásában, 

43. javaslatot tesz az állategészségügyi feladatok ellátásának módjára és részt vesz 
annak előkészítésében, 

44. kezdeményezi a feladatkörében önkormányzati rendelet alkotását, illetve 
véleményezi az ilyen jellegű előterjesztéseket, 

45. közreműködik a település szociális, egészségügyi helyzetének figyelemmel 
kísérésében, ellenőrzésében, 

46. közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetének figyelemmel kísérésében, 
különös tekintettel a veszélyeztetettekre, 

47. közreműködik szociális és egészségügyi intézmények ellenőrzésében, 
48. kezdeményezi a szociális és egészségügyi helyzet javítása érdekében más 

szervekkel történő kapcsolattartást, 
49. figyelemmel kíséri feladatkörében megjelenő pályázati felhívásokat, javaslataival 

együtt a testület elé terjeszti azokat, 
50. javaslatot tesz az oktatási, kulturális intézmények létesítésére, átszervezésére és 

megszüntetésére, 
51. közreműködik az oktatási, nevelési és sport intézmények munkájának 

fejlesztésében, ellenőrzésében, 
52. közreműködik közoktatási, közművelődési koncepciók kidolgozásában, illetve e 

témákban készült előterjesztések véleményezésében, testület elé terjesztésében, 
53. javaslatot tesz az oktatási, művelődési rendezvények költségvetési előirányzatokra 

és ellenőrzi azok felhasználását, 
54. javaslatot tesz közterületek elnevezésére, emléktáblák, műalkotások elhelyezésére, 

állást foglal az önkormányzati intézmények elnevezésére és névváltoztatására 
vonatkozóan, 

55. átruházott hatáskörben dönt e rendelet 2.  mellékletében meghatározott 
ügyekben. 
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3. melléklet a 15/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelethez 

 
 „5. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez 

 
 
I. ELŐTERJESZTÉSEK JEGYZÉKE, AMELYEKET A PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI  

BIZOTTSÁG NYÚJTHAT BE A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK 
 
 

1. Díszpolgári cím visszavonására vonatkozó javaslat és a  "Díszpolgári Cím", "PRO 
URBE'" kitüntető díj és a "Tiszacsege Városért Emlékérem" - kivéve annak bronz fokozatát 
- odaítélésére tett javaslatok az önkormányzat által alapított és adományozott elismerő 
címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 3/2001.(II.01.) önkormányzati rendelet alapján. 

2. Az önkormányzati biztosnak kijelölhető személyek pályázati az önkormányzati 
biztosról szóló 19/2004.(V.3.) rendelet alapján. 

3. Javaslat képviselői tiszteletdíj csökkentésére e rendelet alapján.  
4. Javaslat önkormányzati lakás bérlőjének kijelölésre Az önkormányzati tulajdonú 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 31/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelet alapján. 
 
 

II. ELŐTERJESZTÉSEK JEGYZÉKE, AMELYEKET  A PÉNZÜGYI ÉS 
ÜGYRENDI  BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSÁVAL NYÚJTHATÓ BE A 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK 
 

1. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezete. 
2. Az önkormányzat költségvetési rendeletének tervezete. 
3.  Az önkormányzat vállalkozásban való részvételéről az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2013.(IV.10.) rendelet alapján. 
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függelék a 15/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelethez 

 
„2. függelék a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez 

 
 

JEGYZÉK A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSOKRÓL 
 
 

(1) Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanács tagjai: 
a.) Balmazújváros Város Önkormányzata 
b.) Egyek Nagyközség Önkormányzata 
c.) Hortobágy Község Önkormányzata 
d.) Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
(2) Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
 
(3) Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás 
 
(4) Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
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4.  Napirendi pont:  

   
Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2018.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Fekete Gergő polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-

testülettel.   
 
Fekete Gergő polgármester:  
 Felkérem Derzsényi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét, javaslatát ismertetni szíveskedjen.  
 
Derzsényi János PÜB. elnök:  
 A bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Fekete Gergő polgármester:  

Aki az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2018.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó tervezetet elfogadja, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló 14/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezését – 5 fő igen szavazattal és 2 fő tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotja:   

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
16/2019.(XI.04.) önkormányzati rendelet  

 
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 

14/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli 
el: 
1. §. Hatályát veszti Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek 
éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelete.  
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
Tiszacsege, 2019. november 04.  
 

  Fekete Gergő    Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó . 
  polgármester                                  mb. jegyző 
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5.  Napirendi pont:  

   
Javaslat a Tiszacsege, Fő utca 29. szám alatt működő kislabor szolgáltatásának 
igénybevételéért fizetendő díj eltörlésére 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Fekete Gergő polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-

testülettel.   
 
Fekete Gergő polgármester:  
 Felkérem Derzsényi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét, javaslatát ismertetni szíveskedjen.  
 
Derzsényi János PÜB. elnök:  
 A bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Fekete Gergő polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fő utca 
29. szám alatt működő kislabor szolgáltatásának igénybevételéért alkalmanként 
fizetendő 500 Ft összegű térítési díjat 2020. január 1. napjától eltörli.  
A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy biztosítsa a lakosság 
tájékoztatását a díj eltörléséről az Önkormányzat saját lapjában, a település 
honlapján, illetve a közterületeken található hirdetőfelületek segítségével.” 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Tiszacsege, Fő utca 29. 
szám alatt működő kislabor szolgáltatásának igénybevételéért fizetendő díj 
eltörlésére vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
194/2019.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fő utca 29. 
szám alatt működő kislabor szolgáltatásának igénybevételéért alkalmanként fizetendő 
500 Ft összegű térítési díjat 2020. január 1. napjától eltörli.  
 
A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy biztosítsa a lakosság 
tájékoztatását a díj eltörléséről az Önkormányzat saját lapjában, a település honlapján, 
illetve a közterületeken található hirdetőfelületek segítségével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Gergő polgármester 
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6.  Napirendi pont:  

   
Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Fekete Gergő polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-

testülettel.   
 
Fekete Gergő polgármester:  
 Felkérem Derzsényi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét, javaslatát ismertetni szíveskedjen.  
 
Derzsényi János PÜB. elnök:  
 A bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Fekete Gergő polgármester:  

Ismertetem az 1. számú határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a 20/2019.(II.14.) KT. 
számú határozattal elfogadott Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:  
1.)  Az SZMSZ 32. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„32.) Az előző ponttól eltérően a polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje: 
a) Polgármester pénteki napokon 8.00-12.00 óráig 
b) Jegyző              pénteki napokon 8.00-12.00 óráig” 
2.)  Az SZMSZ 36. c) pontja az alábbiak szerint módosul:  

36. c) a Vnytv. 3. § (2) bekezdése d) pontja és az 5. § (1) bekezdése ca) 
pontja alapján évente 
- a jegyző, 
- az aljegyző, 
- az igazgatási referens. 

3.)  Az SZMSZ rendelkezéseit 2019. november 8. napjától kell alkalmazni.” 
Aki egyetért az 1. számú határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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195/2019.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 9. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a 20/2019.(II.14.) KT. számú határozattal elfogadott 
Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1.)  Az SZMSZ 32. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

„32.) Az előző ponttól eltérően a polgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje: 
a) Polgármester pénteki napokon 8.00-12.00 óráig 
b) Jegyző              pénteki napokon 8.00-12.00 óráig” 

 
 
2.)  Az SZMSZ 36. c) pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

36. c) a Vnytv. 3. § (2) bekezdése d) pontja és az 5. § (1) bekezdése ca) pontja alapján évente 
- a jegyző, 
- az aljegyző, 
- az igazgatási referens. 

 
3.)  Az SZMSZ rendelkezéseit 2019. november 8. napjától kell alkalmazni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó mb. jegyző 
 
Fekete Gergő polgármester:  

Ismertetem a 2. számú határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a 20/2019.(II.14.) KT. 
számú határozattal elfogadott Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzat egységes szerkezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el.” 
Aki a 2. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetét – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

196/2019.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a 20/2019.(II.14.) KT. számú 
határozattal elfogadott Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzat 
egységes szerkezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó mb. jegyző 
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7.  Napirendi pont:  

   
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásában Fekete Gergő polgármester 
helyettesítése akadályoztatása esetén 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 Fekete Gergő polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-

testülettel.   
 
Fekete Gergő polgármester:  
 Felkérem Derzsényi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét, javaslatát ismertetni szíveskedjen.  
 
Derzsényi János PÜB. elnök:  
 A bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Fekete Gergő polgármester:  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
 „Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Fekete Gergő polgármestert, 
akadályoztatása esetén Simon Albert alpolgármester helyettesítheti a Balmazújvárosi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában. 

 A helyettesítést teljes jogkörben végezheti az alpolgármester. 
 A konkrét helyettesítések ellátásához külön írásbeli meghatalmazás nélkül, e határozat 

alapján jogosult az alpolgármester. 
 A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy e határozatot juttassa el 

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsához.” 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Fekete Gergő polgármester 
helyettesítését a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsában Simon Albert alpolgármester személyében – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
197/2019.(X. 31.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Fekete Gergő polgármestert, 
akadályoztatása esetén  

 
Simon Albert alpolgármester helyettesítheti 
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a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában. 
 
 A helyettesítést teljes jogkörben végezheti az alpolgármester. 
 
 A konkrét helyettesítések ellátásához külön írásbeli meghatalmazás nélkül, e határozat 

alapján jogosult az alpolgármester. 
 
 A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy e határozatot jutassa el 

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsához. 
 
 Határidő: folyamatos 
 Végrehajtásért felelős:  Fekete Gergő polgármester 
     Simon Albert alpolgármester 
 

 
8.  Napirendi pont:  

   
Különfélék  
 
a.) Javaslat a települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27) önkormányzati rendelet 

módosítására 
Ea.: Fekete Gergő polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 
 
 Fekete Gergő polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-

testülettel.   
 
Fekete Gergő polgármester:  
 Felkérem Derzsényi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét, javaslatát ismertetni szíveskedjen.  
 
Derzsényi János PÜB. elnök:  
 A bizottság tárgyalta, az előterjesztést elfogadásra javasolja.  
 
Fekete Gergő polgármester:  

Aki egyetért a települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27) önkormányzati rendelet 
módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a települési támogatásról 
szóló 6/2015.(II.27) önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:   
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

17/2019.(XI.04.) önkormányzati rendelet  
 

a települési támogatásról szóló 
6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) 
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„3. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott települési támogatással, 
valamint köztemetéssel kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza át.  
(2) A polgármester a Szociális Iroda, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat javaslatára segély kifizetését engedélyezhet.” 

 
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Tiszacsege, 2019. november 4.  
 
 
 

  Fekete Gergő               Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó  
  polgármester                                   mb. jegyző 

 
 
 

Mivel a nyílt ülésen több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Fekete Gergő 
polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a meghívott vendégek 
megjelenését és zárt ülést rendelt el. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Fekete Gergő     Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó 
       polgármester                             mb. jegyző 
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