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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. szeptember 26-án tartandó testületi ülésére 

 
 
Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület 5 éves (2014-2019) ciklusa alatt végzett munkájáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2014. október 12-én a település állampolgárai megválasztották az Önkormányzat 
polgármesterét és 6 fő képviselőjét.  
A választást követően Tiszacsege Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak alapján javaslatot tettem két alpolgármester választására, ezt 
követően a képviselő-testület Simon Albertet és Bartha Jánosnét egyhangú szavazattal 
megválasztotta alpolgármesternek. 
 
Képviselő-testület bizottságai:  
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: 3 fővel, melynek tagjai 2 fő képviselő, 1 fő 

nem képviselő, 
- Szociális és Egészségügyi Bizottság: 3 fővel, melynek tagjai 2 fő képviselő, 1 fő 

nem képviselő. 
 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata jogi formát nyújtott a Képviselő-
testület és bizottságai rendeltetésszerű működéséhez. A testületi ülések minden évben a 
jóváhagyott ülésterveknek megfelelően történtek, a tervezett illetve aktuális napirendi 
pontok megtárgyalásával. 
Az öt év alatt rendszeresen üléseztek a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, 
minden esetben megtárgyalták a napirendi pontokat, melyek hatáskörükbe tartoztak. A 
bizottságok működésére jellemző volt, hogy összevont ülés keretében tárgyalták meg a 
beterjesztett anyagokat.  
 
Az 5 év alatt  

- a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 33 alkalommal ülésezett, 480 határozatot hozott,  
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság 34 alkalommal ülésezett, 545 határozatott 

hozott, 
- a Képviselő-testület 90 alkalommal ülésezett, döntéseit rendeletbe, vagy határozatba 

foglalta. Törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására összesen 129 
alkalommal rendeletet alkotott, 954 határozatott hozott.  
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

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

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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A fenti adatok kellően tükrözik, hogy igen is voltak tennivalók és a képviselők kellő 
felelősséggel és határozottsággal döntöttek az egyes napirendek kérdésében. 
Testületi ülés elnapolására határozatképtelenség miatt nem került sor. 
 
Lakossági fórum 11 esetben, közmeghallgatás szintén 4 esetben volt tervezve, melyek 
megtartásra is kerültek. E lakossági fórumok napirendjei költségvetési tájékoztatóból, 
fejlesztési és beruházási programok megtárgyalásából, megvalósításából, valamint az 
aktuális kérdések (pl. központi orvosi ügyelet) megvitatásából álltak. A fórumokon általában 
nagyobb számban jelent meg a lakosság, mint a közmeghallgatásokon, és az általuk feltett 
kérdések, felvetések köre főleg a fejlesztési feladatokra, a szemétszállítással kapcsolatos 
kérdésekre irányultak. 
 
Az önkormányzat intézményei az 5 éves ciklus alatt működőképesek voltak feladataikat 
megfelelő színvonalon látták el.  

 
A 2014-2019. évi ciklusra elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása takarékosan, 
likviditási gondok nélkül folyt. A többletforrások megszerzése érdekében a 
működőképességet szolgáló támogatásra is folyamatosan benyújtotta önkormányzatunk az 
igényét.  

 
I. Pályázatok, beruházások, fejlesztések 

 
Megvalósult pályázatok: 
 

- A 2017. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
pályázatban az 1-es és a 2-es számú háziorvosi körzetet, a házi gyermekorvosi 
körzetet, valamint a védőnő szolgálatot magába foglaló 4066 Tiszacsege, Fő u. 29. 
szám alatti épület felújítása történt meg. A támogatás összege 29.051.828 Ft. (2017.) 

 
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 41.500.000 Ft összegben „Nemzeti 

Stadionfejlesztési Program tartalékkerete” terhére Műfüves labdarugó pálya 
létesítése (2018.) 
 

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával „Egészség Sportpark Programban” 
egy darab „C” típusú sportpark megvalósítása van folyamatban, a támogatás összege 
megközelítőleg 10.000.000 Ft. (2019.) 

 
- Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve „Ovi-Sport Program” 

megvalósítása.  
 

- „Helyi Termékértékesítést szolgáló piacok, infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése” című VP.6-7.2.1-7.4.1.3-2-17 kódszámú felhívás alapján 19.998.438 Ft 
támogatást nyertünk a „közétkeztetés fejlesztése Tiszacsege településén” projekt 
megvalósítására. A fejlesztés az épület étkező részének bővítését, az étkező rész 
részleges akadálymentesítését, és az épület energetikai tulajdonságainak javítását 
célozza. (2019.) 

 
- „Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő, és munkagépek beszerzése” 
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című VP.6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján a „Tiszacsege, Tiszaközi 
mezőgazdasági feltáró utak fejlesztése, útkarbantartáshoz szükséges erő és 
munkagépek beszerzése” projekt 109.429.742 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A projekt során Tiszacsege Város Önkormányzatának saját tulajdonában 
álló földútjának mechanikai stabilizációja történik meg, továbbá a településhez 
tartozó földutak karbantartásához szükséges erőgép és munkagépek beszerzése 
valósul meg. (2019.) 

 
- EFOP 1.5.3-16. „Humán szolgáltatások fejlesztése, térségi szemléletben 

kedvezményezett térségek” című pályázati felhívás keretén belül „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” megnevezésű projekt 
keretében 49.499.017 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt 
kiemelt figyelmet fordít a mélyszegénységben élő munkanélküliséggel sújtott 
hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására, munkaerő piacra történő 
visszavezetésére, megfelelő oktatáshoz való hozzáférés elősegítésére. A projektben a 
hátrányos helyzetű gyermekek számára több napos táborok, kirándulások, továbbá a 
lakosság számára sport és klub foglalkozások valamint rendezvények kerülnek 
megszervezésre. (2019.) 

 
- TOP 3.2.1.-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében „Iskola komplex 

energetikai felújítása Tiszacsegén” című pályázatban 91.885.209 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesültünk. A projekt keretében a Tiszacsege, Fő utca 95. 
szám alatt található újabb iskolaépület energiahatékonyságának növelése érdekében 
napelem telepítés, nyílászáró csere, külső szigetelés, homlokzatfestés valósult meg. 
(2018.) 

 
- A Magyar Falu Program keretén belül „Orvosi rendelő” című alprogramban a 

Tiszacsege, Fő utca 42. szám alatt található orvosi ügyeleti ellátást és a 3-as számú 
háziorvosi körzetet magába foglaló épület felújítása és orvosi eszközbeszerzés valósul 
meg. A támogatás összege 29.894.293 Ft. (2019.) 

 
- A TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok megvalósítása” című felhívás keretében „Szociális város 
rehabilitáció Tiszacsegén” projekt megvalósítása érdekében 40.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesültünk. A projekt a szintén nyertes TOP 4.3.1 
„Leromlott városi területek rehabilitációja” megnevezésű pályázat kötelezően 
megvalósítandó SOFT eleme, melynek célja a projektben lehatárolt szegregátumban 
élők társadalmi szerepvállalásának elősegítése. (2019.) 

 
- TOP 4.3.1 „Leromlott városi területek rehabilitációja” megnevezésű projekt 

támogatási összege: 120.000.000 Ft. Ezen támogatásnak köszönhetően a TOP 5.2.1 
pályázatban lehatárolt szegregátum és akcióterület infrastrukturális fejlesztése 
valósul meg. (2019.) 
A projektben az alábbi infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg:  
-  Rákóczi – Toldi utca felújítása a Temető utca elágazásáig, 
-  Játszótér létesítés,  
-  Tiszacsege, Bartók Béla utca 1. szám alatti ingatlan felújítása szociális bérlakás 

létrehozása céljából, 
-  Tiszacsege, Fő u. 85. szám alatti ingatlan felújítása szolgálati lakásnak.  
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- A közforgalmú közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények (Komp felújítása); Projekt összköltség: 5.156.580,-Ft 

 
- A közforgalmú közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti 

létesítmények (Komp felújítása); Projekt összköltség: 9.321.400,-Ft 
 

- Önkormányzati felzárkóztatás támogatás I. célterület – Önfenntartást segítő gépek, 
kisgépek, eszközök felújítása, Pótkocsi és munkagépbeszerzés; Projekt összköltség: 
9.099.995,-Ft 

 
- Térfigyelő rendszer kialakítása a közbiztonság megőrzésének érdekében Tiszacsegén; 

Projekt összköltség: 14.129.267,-Ft 
 

- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Városi Óvoda és Bölcsőde 
energiafogyasztásának részbeni kiváltására; Projekt összköltség:35.470.000,-Ft 

 
- Városi Sportpálya fejlesztése – öltöző építés; Projekt összköltség: 15.000.000,-Ft 

 
- Gépkocsi és gépkocsitároló; Projekt összköltség: 11.000.000,-Ft 

 
- TOP 2.1.2-15-Zöld város kialakítása Tiszacsegén a projektben tervezett beavatkozások 

(kísérő soft programelemekkel): 
- új szolgáltató épület kialakítása a 762-es hrsz-on, 
- városi közpark kialakítása a 652-es hrsz-on, a filmszínház lebontásával egyidejűleg, 
- városi piac és rekreációs park kialakítása, 
- kondipark kialakítása, 
- a kötelezően előírt számú parkoló kialakítása az Óvoda utcán,  
- városi közpark kialakítása az áruház mellett,  
- „Zöld folyosó” kialakítása a Fő utca és Kossuth utca mentén.  
Projekt összköltség: 249.993.875,-Ft. (2019.)  
 
A projekt megvalósítását követően a Képviselő-testület az alábbi aszfaltozási 
munkálatok elvégzéséhez biztosított a költségvetésében fedezetet:  
- 4066 Tiszacsege, Fő utca 29. szám alatti orvosi rendelőnél épület bontására, 

parkoló létesítése és aszfaltozási munkálatai: 2.542.313 Ft, 
- 4066 Tiszacsege, Csegei Pékség előtti terület aszfaltozási munkálatai: 3.473.237 

Ft, 
- 4066 Tiszacsege, Hunyadi utca megnevezésű, 674-es helyrajzi számú belterületi 

út felújítása: 2.743.200 Ft, 
- 4066 Tiszacsege, Óvoda utca megnevezésű, 680-as helyrajzi számú (759—es 

helyrajzi számtól a 681-es helyrajzi számig) belterületi út felújítása: 12.001.500 
Ft. 

- 4066 Tiszacsege, REÁL parkoló aszfaltozási munkálatai: 6.366.464 Ft. 
- 4066 Tiszacsege, Fő utca menti parkoló (orvosi rendelő előtti réztől a lottózó 

előtti részig) aszfaltozási munkálatai: 3.687.242 Ft.  
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- Belügyminisztériumtól vis maior támogatás igénylése a komp- és révátkelőhelyet ért 
káresemény helyreállítása érdekében. A károk helyreállításának költsége: 17.253.000 
Ft. 
 

- Belügyminisztériumtól vis maior támogatás igénylése a 2019. július 28. napján 
bekövetkezett viharkár során jelentkező károk helyreállítása érdekében. A károk 
helyreállításának költsége: 6.800.000 Ft. A károsodott épületek az önkormányzat 
alábbi kötelező/önként vállalt feladatának ellátását szolgálják: 
-  0881/5 hrsz „Káplár” féle épület 
-  107 hrsz Fő utca 42. orvosi ügyeleti rendelő 
-  69 hrsz Templom utca 8. fogorvosi rendelő 
-  433 hrsz. Csurgó utca 38. szám alatti 15 db bérlakás 
-  2939 hrsz. Fürdő utca 6. Termálstrand és Holdfény kemping 
-  1632 hrsz. Török Bálint utcai gyümölcsfa ültetvény 
-  827/1 hrsz. Rákóczi utca 18. Tüzelős-ól múzeum  
- önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági földterületeken termelt csemege 

kukorica és tv paprika 
- Lakosság részére kiosztott fólia, cserép, gerenda, tetőléc, valamint a vihar okozta 

kár eltakarításához szükséges benzin, illetve gázolaj fogyasztás. 
 

- Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 204105 
kódszámú a „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése című 
pályázaton való részvétel lehetősége” megjelölt támogatási projekt során bútorok, 
kiegészítő berendezések beszerzése a Dr. Papp József Városi Könyvtár Könyvtári, 
Információs és Közösségi helyre. 
 

- A Emberi Erőforrások Minisztériuma által az IPR-14-A-0360 kódszámon meghirdetett 
Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázati támogatásból a Tiszacsege Városi Óvoda és 
Bölcsőde 684.000 Ft értékben kültéri játékokat vásárolt 2015. évben. 
 

- Napelemes rendszer telepítése a KEOP-4.10.0./N14-2014-0207. kódszámú projekt 
keretén belül a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére: 27.965.892 Ft 
összegben. (2015.)  

 
- Közfoglalkoztatási programon belül Tároló épület építése a Tiszacsege, Zátony V. u. 

2640/1 hrsz. ingatlanra, a beruházás értéke: 5.600.000 Ft. (2015.)  
 

- 2016 évben a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című támogatási felhíváshoz 
Tiszacsege Város Önkormányzata csatlakozott. Az ASP szolgáltató központ 
keretrendszerén keresztül Tiszacsege Város Önkormányzata az alábbi 
szakrendszereket alkalmazza (2015-2016.): 

- Gazdálkodási rendszer, 
- Ingatlan-vagyonkataszter, 
- Helyi adórendszer, 
- Iratkezelő rendszer, 
- Ipar- és kereskedelmi igazgatási rendszer, 
- Keretrendszer. 
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- „Tiszacsege Város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a 
korszerűsítése” című projekt megvalósítása. A projekt költsége: 107.525.990 Ft.  

 
Folyamatban lévő pályázatok:  

 
- KEOP-2.2.2-15-2016-00094 azonosító számon regisztrált „Tiszacsege Város 

szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” projekt keretében Tiszadada, 
Konyár, Tiszacsege, valamint Fehérgyarmat településeken megvalósítandó 
szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására 
vonatkozóan a FIDIC „sárga könyv” szerinti vállalkozási szerződés került megkötésre. 

 
- 2019. évben a Magyar Falu Program keretében az alábbi felhívásokra nyújtottunk be 

pályázatot:   
 

- „Temető fejlesztése” megnevezésű MFP-FFT/2019. kódszámú felhívásra, az 
igényelt vissza nem térítendő támogatás összege: 29.979.312 Ft  
 

- „Óvoda udvar” megnevezésű MFP-OUF/2019. kódszámú felhívásra a 
Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde kerítésének részleges átépítésére, az 
igényelt vissza nem térítendő támogatás összege: 4.971.897 Ft.  
 

- „Polgármesteri hivatal felújítása” megnevezésű MFP-HPH/2019. kódszámú 
felhívásra, az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege: 49.977.981 Ft. 
 

- „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” megnevezésű MFP-ÖTU/2019. 
kódszámú felhívásra, az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege: 
29.032.337 Ft. 

 
Ingatlan vásárlások: 

 
- Tiszacsege belterület 775/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Tiszacsege, Fő 

út 69. szám alatt található, „kivett általános iskola” megjelölésű, 3181 m2 nagyságú 
ingatlan visszavásárlása, parkoló kialakítása 
 

- Tiszacsege 1632 hrsz.-ú, Török Bálint utca 7. szám alatti ingatlan 
 

- Tiszacsege 776 hrsz.-ú, 622 m2 területű, természetben 4066 Tiszacsege, Iskola utca 2. 
szám alatti ingatlan 
 

- 606 hrsz-ú, 1099 m2 területű, kivett lakóház, udvar megjelölésű, valóságban 4066 
Tiszacsege, Kossuth utca 13.  
 

- 607 hrsz-ú 727 m2 területű, kivett lakóház udvar, gazdasági épület megjelölésű, 608 
hrsz.-ú 310 m2 területű, beépítetlen terület megjelölésű valóságban 4066 Tiszacsege, 
Kossuth utca 11.  

 
- 4066 Tiszacsege, Báthori utca 3. szám alatt lévő 602 helyrajzi szám alatti ingatlanrész 

megvásárlására 
 

- 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. szám alatt lévő 293. helyrajziszámú ingatlan 
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- az önkormányzat tulajdonát képező 803 hrsz-ú, valóságban 4066 Tiszacsege, Fő u. 95. 

szám alatt található általános iskola területének bővítése érdekében  
- a Tiszacsege 804 hrsz.-ú, 849 m2 területű, természetben 4066 Tiszacsege, Temető 

u. 7. szám alatti ingatlan, valamint  
- a Tiszacsege 806 hrsz.-ú, 1303 m2 területű, természetben 4066 Tiszacsege, 

Temető utca 3. szám alatti ingatlan megvásárlása 
 

- a TOP 4.3.1.-16-HB1-2017-00002 projektazonosító számú, „Leromlott városi területek 
rehabilitációja Tiszacsegén” megnevezésű pályázat keretében a 4066 Tiszacsege, Fő 
utca 85. szám alatt lévő 809-es helyrajzi számú belterületi ingatlan megvásárlása 

 
- 4066 Tiszacsege, Óvoda utca 53. szám 747/1 helyrajziszámú ingatlan 

 
Ingatlan felújítások: 

 
- Polgármesteri Hivatal klimatizálása 1.259.550 Ft 

- Fő utca 69-70. fűtésrendszer korszerűsítés 1.80.388 Ft 

- Csokonai utca 1. szám alatti szolgálati lakás felújítása 

- Tiszacsege, Fő u. 38. szám alatti szolgáltató épület felújítása 

- Tiszacsege, Tompa utca 3. szám alatti épület felújítása 

- Tiszacsege, Fő utca 11. szám alatt lévő fogorvosi rendelő felújítása 

- Tiszacsege, Rákóczi utca 22. szám alatti épület felújítása 

- Vásártér csarnok villamos- és vagyonvédelmi munkák 595.449 Ft 

- Tároló épület építése 16.370.934 Ft 
 

Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése:  
 

- palántázó 4 soros  500.000 Ft 
- MTZ 892.2 traktor, 5.600.000 Ft 
- Traktor CHERY 3.110.000 Ft 
- pótkocsi Bicchi 1.305.135 Ft, 
- KRAUSE Stabilo 50 Gurulóállvány 1.121.560 Ft 
- benzin motoros ágaprító gép 350.000 Ft 
- Suzuki Vitara 1,4 GLX 4WD (R24SZQ3) típusú gépjármű vásárlása, a gépjármű vételára 

bruttó 6.000.000 Ft, melybe az LPS-402 rendszámú Suzuki SX4 típusú gépjármű 
1.000.000 Ft értékben beszámításra kerül.  

- Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet részére Ford Transit Custom Trend SWB 
2.2 típusú halottszállító gépjármű vásárlása, melynek beszerzési értéke: 6.050.280 Ft. 

-  SIPMA PK-4010 KOSTKA H kis szögletes kocka bálázó hidraulikus rendfelszedővel 
3.400.000 Ft, 

-  Trac-Lifthez BD185 földkanál, raklapvilla 397.000 Ft 
-  Homlokrakodó gém 1.998.000 Ft 
-  Talajlazító 3 késes, elmunkálóval 790.000 Ft 
-  szárzúzó 1.200.000 Ft 
-  Gyűrűshenger 1.980.000 Ft 
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-  Pótkocsi FARMER 20 típusú 770.000 Ft 
-  AMAZONE D9 3000 Super gabonavetőgép 3.613.500 Ft 
-  Kipor KDT 610 egytengelyes ksitraktor utánfutóval 481.094 Ft, 3 db 
-  Ford Transit V363 6.206.854 Ft 
-  MTZ-320.4 Traktor Belarus TLT 3.200.000 Ft, 2 db  
-  Pótkocsi 8T METAL-FACH 2.202.598 Ft 
-  Dobkasza 3.200.000 Ft 
-  Betonelem gyártó gép és tartozékai 2.850.000 Ft 
-  Betonkeverő gép és tartozékai 1.1.50.000 Ft 
-  Gyártó sablon 650.000 Ft, 3 db 
-  Honda lapvibrátor 350.000 Ft 
-  magasnyomású mosó 459.500 Ft 
- Belügyminisztérium által kiírt start plussz támogatásból Fiat Professional Talento 

gépjármű vásárlása 7.000.000 Ft összegben. 
- BELARUS- MTZ-820.4 traktor, fronthidraulika, tolólap 8.100.000 Ft 
- Gréder Shark hidraulikus szögállású +acélkéssel 1.490.000 Ft 
- Tiszacsege Temető led világítás kandelláber 357.795 Ft 
- Révház előtti partvédelmi támfalhoz tartozó korlát cseréje 7666/51 hrsz 267.717 Ft 

 
II. Közfoglalkoztatás 

 
2015. 
 
A hosszú távú közfoglalkoztatás finanszírozásához a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Balmazújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján 
jutott az önkormányzat. A pénzeszköz átvételre a ténylegesen felmerült kiadások arányában 
került sor.  
 
Az év során 3 startmunka-program keretében átlagosan 252 fő foglalkoztatása valósult meg. 
Az elszámolás és a támogatás lehívása folyamatos volt. Az év végéig 380.517 ezer Ft került 
kiutalásra működési és fejlesztési kiadások támogatására.  
 
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében átlagosan 188 főt, nyári diákmunka 
keretében 39 főt foglalkoztatott önkormányzatunk. A kiutalt támogatás összege 89.699 ezer 
Ft. 
 
2016. 
 
A közfoglalkoztatottak létszáma 2016. évben átlagosan 397 fő volt, a személyi juttatásokra 
és munkaadókat terhelő járulékokra 437.664.309 Ft-ot, dologi kiadásokra 56.676.385 Ft-ot, 
beruházásokra 33.232.534 Ft-ot, felújításokra 9.803.129 Ft-ot fordított önkormányzatunk.              
 
A hosszú távú közfoglalkoztatás finanszírozásához a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Balmazújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján 
jutott az önkormányzat. A pénzeszköz átvételre a ténylegesen felmerült kiadások arányában 
került sor.  
Az év során 14 startmunka-program keretében átlagosan 397 fő foglalkoztatása valósult 
meg. Az elszámolás és a támogatás lehívása folyamatos volt. Az év végéig 486.602.474 Ft 
került kiutalásra működési és fejlesztési kiadások támogatására.  
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2017. 
                    
A közfoglalkoztatottak létszáma 2017. évben átlagosan 398 fő volt, a személyi juttatásokra 
és munkaadókat terhelő járulékokra 374.015.685 Ft-ot, dologi kiadásokra 87.196.493 Ft-ot, 
beruházásokra 87.504.044 Ft-ot, felújításokra 17.393.543 Ft-ot fordított önkormányzatunk.              
 
A hosszú távú közfoglalkoztatás finanszírozásához a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Balmazújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján 
jutott az önkormányzat. A pénzeszköz átvételre a ténylegesen felmerült kiadások arányában 
került sor.  
Az év során 8 startmunka-program keretében átlagosan 397 fő foglalkoztatása valósult meg. 
Az elszámolás és a támogatás lehívása folyamatos volt. Az év végéig 524.511.712 Ft került 
kiutalásra működési és fejlesztési kiadások támogatására.  
 
2018. 
 
A közfoglalkoztatottak létszáma 2018. évben átlagosan 398 fő volt, a személyi juttatásokra 
és munkaadókat terhelő járulékokra 374.015.685 Ft-ot, dologi kiadásokra 87.196.493 Ft-ot, 
beruházásokra 87.504.044 Ft-ot, felújításokra 17.393.543 Ft-ot fordított önkormányzatunk.              
 
A hosszú távú közfoglalkoztatás finanszírozásához a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Balmazújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján 
jutott az önkormányzat. A pénzeszköz átvételre a ténylegesen felmerült kiadások arányában 
került sor.  
Az év során 8 startmunka-program keretében átlagosan 300 fő foglalkoztatása valósult meg. 
Az elszámolás és a támogatás lehívása folyamatos volt. Az év végéig 524.511.712 Ft került 
kiutalásra működési és fejlesztési kiadások támogatására.  
 

III. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata támogatóként minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez, mellyel a tiszacsegei hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatási tanulmányainak támogatását tudjuk biztosítani.  
„A” típusú pályázatok esetén 10 hónapos – azaz két féléves, „B” típusú pályázatok esetén 30 
hónapos – azaz hat féléves – időtartamra nyújt a képviselő-testület önkormányzati 
ösztöndíjat. 
 

- 2014. évben  „A” típusú pályázatra 33 fő 
„B” típusú pályázatra 7 fő nyújtotta be pályázatát. 
Az ösztöndíjpályázat elbírálása során 2.700 ezer Ft került felosztásra. 

 
- 2015. évben  „A” típusú pályázatra 35 fő 

„B” típusú pályázatra 4 fő nyújtotta be pályázatát. 
Az ösztöndíjpályázat elbírálása során 2.350 ezer Ft került felosztásra. 
 

- 2016. évben  „A” típusú pályázatra 31 fő 
„B” típusú pályázatra 6 fő nyújtotta be pályázatát. 
Az ösztöndíjpályázat elbírálása során 2.450 ezer Ft került felosztásra.  
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- 2017. évben  „A” típusú pályázatra 30 fő 

„B” típusú pályázatra 1 fő nyújtotta be pályázatát. 
Az ösztöndíjpályázat elbírálása során 1.650 ezer Ft került felosztásra.  

 
- 2018. évben  „A” típusú pályázatra 13 fő 

„B” típusú pályázatra 0 fő nyújtotta be pályázatát. 
Az ösztöndíjpályázat elbírálása során 650 ezer Ft került felosztásra.  

 
IV. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata 2014 és 2015 évben benyújtotta pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
A programban az önkormányzat támogatja, hogy az iskola által javasolt nyolcadik évfolyamos 
tanuló Tiszacsege település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák 
számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 
hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A pályázatot a tanuló által az első helyen 
kiválasztott középiskola részére küldi meg.  
 

V. Társadalmi szervezetek támogatása 
 
2014-2019 évben az Önkormányzat az alábbi társadalmi szervezetekkel kötött támogatási 
szerződést, az átadott pénzeszközöket a szervezetek a támogatott célnak megfelelően 
használták fel.  

adatok ezer Ft-ban 
Társadalmi szervezet neve 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

09.30-
ig 

- Tiszacsege Városi Sportegyesület 
- Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület 
- Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 
- Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 
- Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület 
- Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 
- Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
- Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 
- Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület 
- Carmen Lovas Sportegyesület 
- Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet 
- Horgász Egyesület BAZ Megyei Szövetsége 
- Egyek Fejlesztéséért Alapítvány (egyeki 

mentőállomás támogatása) 
- Tiszacsege Református Egyházközség 
- Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 
- Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 

Egyesülete 
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 11.983 9.750 7.924 8.538 7.791 
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VI. Szociális célú tüzelőanyag támogatás 
 
2014-2019 években Önkormányzatunk folyamatosan pályázatot nyújtott be a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 
melynek köszönhetően országos szinten településünk minden évben jelentős mennyiségű 
tüzelőanyag támogatásban részesült. 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználására minden évben 
rendeletet alkotott.  
 

ÉV 

BM által 
támogatott 
Tüzelőanyag 
mennyisége 

Tüzelő-
anyag 

támogatás-
ban 

részesültek 
száma 

Vissza nem 
térítendő 

támogatás 
összege 

önerő 
összege Összesen Szállítás 

költség 
MIND-

ÖSSSZESEN 

TŰZIFA  
(erdei 
m3) 

SZÉN  
(q) (fő) 

2012 1476   1419 22 494 240 3 749 040 26 243 280   26 243 280 

2012 150   150 2 286 000 381 000 2 667 000 460 248 3 127 248 

2013 813   903 13 424 281 1 032 510 14 456 791 2 233 786 16 690 577 

2014   2285 914 11 128 115 0 11 128 115   11 128 115 

2015 756   945 14 401 800 0 14 401 800 4 008 120 18 409 920 

2016   1597 799 6 084 570 0 6 084 570   6 084 570 

2017 819   1114 15 601 950 0 15 601 950 4 898 411 20 500 361 

2017 205   410 3 905 250 0 3 905 250   3 905 250 

2018   2459 984 9 368 790 0 9 368 790   9 368 790 

  4219 6341 7638 98 694 996 5 162 550 103 857 546 11 600 565 115 458 111 

 
Összesítve megállapítható, hogy saját forrásainkkal eltudtuk érni, hogy az a pályázatokhoz  
önerőként rendelkezésre állt. A sikeres pályázatok útján kapott támogatások fedezetet 
nyújtottak feladataink részbeni megvalósításához. 
 
Tiszacsege, 2019. szeptember 18. 

 

                                                                                                             Szilágyi Sándor 
                          polgármester 
 

 
 


