
                          

 

 

 

   

 

 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 13-án tartandó rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. félévére 

vonatkozó munkatervének elfogadására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A többször módosított Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 3. § (2) bekezdése alapján december 31. napjáig kell elkészítenie a polgármesternek 

a munkatervet és a képviselő-testület elé beterjeszteni.  

 

A fentiek alapján mellékelten beterjesztem Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2023. I. félévi munkatervét.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Tiszacsege, 2022. december 07. 

 

   Szeli Zoltán s.k. 

    polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

…/2022.(XII….) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. félévére vonatkozó 

munkatervének elfogadásáráról 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülte megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. I. félévére vonatkozó munkatervének elfogadásáról 

szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. I. félévére vonatkozó 

munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

Január 31. (kedd) 

 

- Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (III.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

- A 2022. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a 

támogatás felhasználásáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Tájékoztató a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Az iskolai körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A 2022. évi városi rendezvények, programok összefoglalója, értékelése 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 



- A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2022. évi szakmai és 

működési tevékenységéről  

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi Munka -és Szolgáltatási terve 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Hozzájárulás kérése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézmény nyári zárva 

tartásához  

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

Február 28. (kedd) 

 

 

- Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2023-2026. 

évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

Előterjesztő: jegyző 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

Március 30. (csütörtök) 

 

- A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának 

meghatározása 

- Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Intézményi térítési díjak felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 



Április 27. (csütörtök) 

 

 

- Előterjesztés a 2023. évi önkormányzati kitüntetésekről és díjakról 

Előterjesztő: PÜB 

 

- Az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékelése 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

Május 25. (csütörtök) 

 

- A 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

- A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2022. évben végzett munkájukról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs beszámolója a 2022. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A Méliusz Juhász Péter Könyvtár beszámolója a 2022. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ beszámolója a 2022. évben végzett 

beszerzésekről és beruházásokról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a 2022. évben végzett munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

 

 

 



Június 29. (csütörtök) 

 

 

- Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A Képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervének meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

- A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézmény 2023/24. nevelési évében indítható 

csoportok számának meghatározása 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti 

összehívására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   intézményvezetők, jegyző 



                          

 

 

 

   

 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 13-án tartandó rendes testületi ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül megtermelt felesleg 

szociális célú felhasználásának jóváhagyására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és 

Koordinációs Főosztálya által a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok indításához kiadott 

tervezési segédlet járási programokra vonatkozó „Általános szabályok” 13. pontja alapján „a 

megtermelt felesleg piacon értékesíthető az értékesítés szabályainak megfelelően, vagy a rászorulók 

részére is hasznosítható. A szociális célú felhasználást minden esetben dokumentálni kell, amelyhez 

képviselőtestületi határozati jogalap és analitikus nyilvántartás is szükséges. Az értékesítésből 

származó bevételekről analitikus nyilvántartást kell vezetni, azt elkülönített számlán kell kezelni és 

a közfoglalkoztatási programba vissza kell forgatni.” 

A mintaprogramokban megtermelt felesleg szociális célú felhasználására lehetőséget biztosít tehát 

a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és 

Koordinációs Főosztálya, ugyanakkor az intézkedés megtételéhez képviselő-testületi döntés 

szükséges. 

A Képviselő-testület a 160/2022. (XI.29.) KT. számú határozatával döntött a 2022. évi járási 

startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő tésztakészítő üzemben megtermelt felesleg 

szociális célú felhasználásáról, amellyel Önkormányzatunk szeretné megajándékozni a 

közfoglalkoztatásban dolgozó kb. 124 főt fejenként 2 kg káposztával, továbbá 1 csomag 250 g-os 

levestésztával, illetve 1 csomag 500 g-os körettésztával. 

Ezen felül Önkormányzatunk szeretne a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül 

a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi sajátosságok mintaprogram keretén belül 

működő varrodában megtermelt felesleg szociális célú felhasználásával a közfoglalkoztatásban 

dolgozó 124 főnek fejenként 200 g fűszerpaprikát, és 1 db edényalátét ajándékozni karácsonyra. 

Tehát összesen 24,8 kg fűszerpaprikát és 124 db edényalátétet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2022. december 07. 

                            Szeli Zoltán s.k. 

             polgármester 

 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

…/2022.(…..) KT. számú HATÁROZAT 

a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági 

mintaprogramban, valamint a helyi sajátosságok mintaprogram keretén belül működő 

varrodában megtermelt felesleg szociális célú felhasználásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi járási 

startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő varrodában megtermelt felesleg szociális 

célú felhasználására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő varrodában megtermelt felesleg 

szociális célú felhasználásához - a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztálya által a 2022. 

évi járási startmunka mintaprogramok indításához kiadott tervezési segédletének 

„Általános szabályok” fejezet 13. pontja alapján - hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a mintaprogramokban 

megtermelt felesleg szociális célú kiosztásáról. 

 

Határidő: értelemszerűen   

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 


