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Mezőcsát Város Önkormányzatának Hírei
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 27-én 13 órától
tartotta tervezett ülését, ahol
tájékoztatást adtam: Az április 24-én Miskolcon a Magyar
Közútkezelő B-A-Z. Megyei
igazgatójával, Szilvai József
úrral történt egyeztetésről,
az április 25-én Mezőkeresztesen dr. Nagy József úrral, a
Bükk-Mak LEADER egyesület képviselőjével folytatott
egyeztetésről, a május 8-án
Soltész Miklós államtitkár úr
településünkön tett látogatásáról, a május 20-án „Pünkösdi Néptáncfesztivál” keretén
belül Tállai András államtitkár úr településünkön tett látogatásáról, a május 24-én az
Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program
Irányító Hatóság vezetőjének
döntéséről, melynek eredményeként a „Mezőcsáti Alapellátó Egészségház korszerűsítése”
című ÉMOP-4.1.1/A-12-201300556 jelű pályázatunkat
80.000.000,- Ft mértékű támogatásra érdemesnek ítélte.
A Képviselő-testület elfogadta: A beszámolót a
Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság Mezőcsáti Rendőr
Őrsének 2012. évi munkájáról. A Kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló rendeletet. Az önkormányzati
vagyongazdálkodásról szóló
rendeletet. Az Önkormányzat
közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét. A Primus
Patika Kft. kizárólagos közterület használati kérelmét. Dr.

Papp Rózsa, a Med-Rose Bt.
képviselőjének kérelmét az
I. számú gyermekkörzet működtetésére kötött szerződés
felbontására. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal együttműködési megállapodás kötését, egymás épületeinek és berendezéseinek
használatáról, a Mezőcsát
3248/2 hrsz.-ú Faház Üdülő Egressy Béni Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola
diákjainak és pedagógusainak
térítésmentes használatáról.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára szerverterem kialakításához és
antenna kihelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megadását és a pedagógusnapi rendezvény támogatását. Az Általános Művelődési
Központ intézmény átszervezését és további fenntartását
a Tiszakeszi Napközi Otthonos Óvoda kiválását követően is. Az önkormányzat OTP
Zrt.-nél meglévő folyószámla
hitelkeretének meghosszabbítását. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét
„Szabadság és Városi Közösségi Napok” rendezvény lebonyolításáról. A START munka
program időszakos előrehaladásáról szóló tájékoztatót. Az
esetleges szükséghelyzetben
alkalmazható Vízkorlátozási tervet. Az Észak Buda Zrt.
kérelmét az ÉMÁSZ villamoshálózat bővítéséhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulásról. A
B-A-Z. Megyei Kormányhivatal kérelmét az IRB-808 frsz-ú
gépjármű javításához történő

hozzájárulásról. Az önkormányzati bérlakásban keletkezett kár elhárításához történő
segítségnyújtásról. Kéri Zoltán iparművészeti alkotásának
elhelyezéséről szóló kérelmet.
Zártkerti ingatlan felajánlását. Közterület elnevezésének
módosítását – a Dimitrov utca
ezentúl a Hejő utca nevet viseli. Nagyobb értékű gépjármű
karbantartási kérelem jóváhagyását a városüzemeltetési
feladatellátáshoz. A Textrade
Kft. textilgyűjtő konténer kihelyezés iránti kérelmét a
szelektív hulladékgyűjtőkhöz
kapcsolódóan a Szent István
úton és a Hősök terén.
A Városközpont megújítása – I. ütem című pályázat
keretében a városmarketing
és identitásfejlesztő kiadvány
megszerkesztésére irányuló
ajánlatot. A szervezetfejlesztési pályázat benyújtását.
Újratárgyalását látta szükségesnek a KEK Nonprofit Kft. ingatlanhasználati kérelmének, az
ÁMK Napközi Otthonos Óvoda
és a Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközbeszerzésének igényét, a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal kérelmét
a Szent István út 26. szám alatti
udvar parkolási rendjéről.
Elutasította a Swiss System
Kft. kérelmét a VODAFON
távközlési torony bérleti szerződésének
módosításáról,
mert nem egyezett Mezőcsát
Város érdekeivel.
Zárt ülésen döntött: Szociális hatósági ügyekben.
Dr. Domján László
polgármester
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Köszöntötték a pedagógusokat
A Mezőcsáti Tankerület 2013. június 3-án köszöntötte
iskolái nevelőtestületeit. A járásközpont Kiss József
Közösségi Házában tartott ünnepséget Szaniszló László
tankerületi igazgató beszéde nyitotta. Az alábbiakban
köszöntő szavaiból idézünk:
„...ezért a munkáért megillet a köszönet és az elismerés
Benneteket, akik generációkat oktattatok és neveltetek itt a
Mezőcsáti Tankerület iskoláiban. Olyan alapokat raktatok le, amelyekre építhet ez a járás, hiszen mindazok, akik
munkájukkal, tehetségükkel, szorgalmukkal hozzájárulnak
a Mezőcsáti Járás fejlődéséhez, mindennapi működéséhez,
Tőletek kapták ismereteiket, és talán a Ti hatásotokra
választottak szakmát, hivatást. Széchenyi István gondolata talán pontosan tükrözi mindazt, amiért Ti az elmúlt
években, évtizedekben dolgoztatok: »A tudományos emberfő
mennyisége a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny lapály,
hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közerőt, hanem az ész,
mely azokat józanon használni tudja. Igazibb súly és erő az
agyvelőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje.«”
Az ünnepi beszéd zárszavát követően került sor a jubiláló dolgozók név szerinti köszöntésére, egyrészt a közalkalmazotti jogviszonyban, másrészt a Mezőcsáti Tankerülethez tartozó iskolákban eltöltött munkaviszony alapján.
A rendezvényt Csengeri Attila musicalszínész szórakoztató műsora zárta.
Siposné Horváth Anita

Köszöntötték a 30 éve dolgozó pedagógusokat

Szaniszló László mondott ünnepi beszédet
10 éve dolgozik a tankerület iskoláiban:
Elek-Makkai Anett (Tiszatarján)
Kósa Erika (Tiszakeszi)
Lovász-Tóth Beáta (Hejőpapi)
20 éve dolgozik a tankerület iskoláiban:
Csótka Tiborné (Mezőcsát)
Derecskei Károlyné (Hejőpapi)
25 éve közalkalmazott:
Csótka Mihályné (Mezőcsát)
Kovácsné Gyuricskó Erika (Mezőcsát)
Morvainé Vizsolyi Mária (Hejőpapi)

Csengeri Attila is fellépett a Pedagógus Napon

30 éve dolgozik a tankerület iskoláiban:
Kozsnyánszkyné Vinnai Ildikó (Mezőcsát)
Puskásné Gaál Gabriella (Ároktő)
30 éve közalkalmazott:
Friedrich Zsolt (Mezőcsát)
Pappné Juhász Katalin* (Tiszatarján)
Radicsné Dósa Erzsébet* (Mezőcsát)
*Közalkalmazotti jogviszonyát teljes egészében a
tankerület iskolájában töltötte.

A musicalszínész előadása nagy sikert aratott
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A TÁNC ÜNNEPE VÁROSUNKBAN

A Mezőcsát Népművészeti Egyesület sikeresen pályázott a Dél-borsodi LEADER Egyesület
segítségével a Pünkösdi Fesztivál megrendezésére. A program lebonyolításában segítségünkre voltak a Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár dolgozói, amit ezúton is köszönünk.
Ez volt a harmadik alkalom, amikor
Mezőcsát Nemzetközi Pünkösdi Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztiválnak
adott otthont. A szokásoknak megfelelően, több helyszínen zajlott a rendezvény. Május 17–21. között Szentistván,
Tiszakeszi, Tard és Mezőcsát lelkes
közönsége tapsolhatott az együtteseknek. Vendégeink a felvidékről
(Szlovákia) az Ilosvai Selymes Péter
Néptáncegyüttes, Borzova és Hidas
hagyományőrzői, valamint Erdélyből
(Románia) a Kákvirág Néptáncegyüttes
volt. Hazai meghívott együttesekben
sem volt hiány, hisz szereplési lehetőséget kapott a Szentistváni Gyermekcsoport, ugyancsak Szentistvánról
a Karcos Murci Színjátszók és a
Szentistváni Pávakör. Tiszakesziből a
Botorka Néptáncegyüttes, Tardról a
Cseppecske Gyermektánc Együttes, a
Gyöngykaláris Néptáncegyüttes, valamint a Búzavirág Nyugdíjas Klub
Énekkara. Kiemelkedik a Bodrog
Néptáncegyüttes Sárospatakról, akik
műsorukkal is bizonyították a néptáncmozgalomban elfoglalt helyüket.

nos és Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei. A fesztivál kísérőzenekara a Pipás zenekar volt, akiket a
mezőcsáti közönségnek már nem
kell bemutatni, hisz a helyi csoport
állandó kísérői. Utoljára, de nem
utolsóként említeném a Mezőcsát
Népi Együttest, akik a rendezvény házigazdájaként, színvonalas
szereplésükkel méltán vívták ki a
fesztiválközönség elismerését. A
rendezvény célja, hogy egy nívós,
az országos fesztiválokba jól illesz-

HELYI FELLÉPŐK
Mezőcsátról a Picik, a Kicsik, a
Kistücsök és a Galiba gyermek
néptáncegyüttesek
szerepeltek,
akik az ÁMK Egressy Béni Általá-

kedő program kerüljön a térség
művészetet szerető közönsége elé.
Táncos felvonulások, színpadi produkciók, és táncházak színesítették
az öt nap programját.

Köszönjük valamennyi település
önkormányzatának, minden segítőnek és támogatónak az együttműködést!
Mezőcsáti Népművészeti Egyesület

Táncház Zelei Ferenc vezetésével

Tállai András, a rendezvény fővédnöke

Látványos felvonulás a főúton

A rendezvény fővédnöke Tállai András államtitkár úr volt, akinek ezúton
is köszönjük támogatását!
A rendezvény támogatói: Mezőcsát
Város Önkormányzata, Tard Önkormányzata, Tiszakeszi Önkormányzat, Szentistváni Önkormányzat,
Dél-borsodi LEADER Egyesület,
Dr. Domján László, Papp László,
Pap Tibor, Vályi Lajos, Molnár Andrea,
Horavetz Tibor, Ecsedi János. A programok biztonságát a városunkban szolgáló
rendőrök és polgárőrök biztosították.

A Mezőcsáti Népi Együttes a Gálaműsorban
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41 éves érettségi találkozó

A mezőcsáti gimnáziumban május 18-án 41 éves érettségi találkozót rendeztek az 1972ben érettségizett diákok. A találkozót Czeglédi Terézia, a mezőcsáti általános iskola igazgatója, mint 1972. évi öregdiák szervezte, és részt vett a rendezvényen a hajdani 31 fő
közül 21 régi diák. Az osztály hajdani tanárai közül jelen volt Polcz Antal osztályfőnök és
Juhász Sándor igazgató.
A találkozó természetszerűleg a múlt
évben felújított és kibővített impozáns iskolaépületben volt, amelynek
fenntartója 2011. óta a Mezőcsáti Református Egyház.
A program az iskola előtt gyülekező tanulók közt a hajdani két pedagógus diák felismerési akciójával
kezdődött, ugyanis 41 év alatt alaposan megváltoztak az érettségizéskor
utoljára látott nebulók. A rendezvény
folytatódott az iskola felújított épületének megtekintésével.
A 41 év utáni osztályfőnöki órát
természetesen Polcz Antal vezette,
ahol elöljáróban a régi gimnáziumi
igazgató tartott rövid ismertetést az
iskola 41 éves történetéről, majd a
diákok mondták el névsor szerint az
érettségizés óta eltelt életük történetét. Az osztálynévsor utolsó tanulója
Váradi Éva (Rozgonyi Tiborné) volt,
aki élettörténete végén, mint még
pszichológusként működő tudós, a
közelmúltban megjelent két köny-

Huszonegyen találkoztak újra az iskolában
ve 1-1 példányával ajándékozta meg
osztálytársait és tanárait.
Az
osztályfőnöki
óra
után
fényképezkedés volt a megújult gimnázium előtt, majd a szintén felújított
Mezőcsáti Zsinagóga épületét tekintették meg a résztvevők. Ezután csatlakoztak a zömében lánytanulókhoz a férjeik,
és a társaság közös vacsorán vett részt, a
Muskátli Étteremben. Pohárköszöntőként az Ady Endrétől származó jelképről: a visszahozott zászlóról volt szó.
A diák, amikor elhagyja az iskoláját, a tudás és az értelem zászlóját

viszi magával, hogy azzal boldoguljon a nagybetűs életben, aztán ha
visszajön az iskolájába, megmutatja
ezt az elvitt zászlót, az ő iskolájának.
Diákjainknak az osztályfőnöki órán
elmondott élettörténetei képezték
ezt a visszahozott zászlót, amely tartalmazza az érettségi után eltelt és a
nyugdíjazás küszöbéig terjedő, majdnem teljes aktív életet. Ez a tisztán
és fehéren visszahozott zászló szép
teljesítménye az ifjúkori hevületeknek, a hajdani diákközösséghez való
tartozásnak.
Juhász Sándor

Nyugdíjastalálkozó Tiszadorogmán

A Dél-borsodi Idősügyi Tanács és a Tiszadorogmai Nyugdíjas Klub 2013. május 30án nyugdíjastalálkozót szervezett Tiszadorogmán, melyen Ároktő, Igrici, Mezőcsát,
Mezőnagymihály, Tiszakeszi, Tiszatarján, Tiszavalk nyugdíjas klubjai, valamint a B.A.Z.
megyei Idősügyi Tanács is képviseltetve volt.
A találkozón – a rossz idő ellenére – több mint
100-an vettek részt. A megjelentek jobbnál jobb
programok közül választhattak: akadályverseny
keretében meglátogatták a település templomát,
szellemi totót töltöttek ki, sétát tettek a faluban
és gáton, megtekintették a kosár- és képkiállítást. A Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató
Központ dolgozói pedig játékokkal szórakoztatták a résztvevőket. Természetesen a megérdemelt ebéd sem maradt el, a helyi nyugdíjasoknak
köszönhetően mindenki jól lakott az „öreg”-gel
(öreglebbencs). A találkozó a rossz idő ellenére
igen jó hangulatban zajlott le, reméljük, jövőre
ugyanitt ismét találkozunk.
Széki Gézáné

Nyugdíjasklubok tagjai töltöttek együtt egy napot
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Nagyszülő-Szülő-Gyermek Családi Sportnap
A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a TÁMOP 5.5.1.B-11
„Családok a családokért…” című projekt keretén belül 2013. április 20-án Mezőcsáton
megrendezte a Nagyszülő-Szülő-Gyermek Családi Sportnapot.
A sikeres rendezvénynek a Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ parkolója
adott otthont. Az esemény megvalósítását a helyi családok tartalmas közösségi rendezvények iránti igénye,
valamint a Vöröskereszt általános
egészségnevelési céljai ösztönözték.
Az eseményhez társszervezőként
csatlakozott a Mezőcsát és Környéke
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, akik a
sportnappal párhuzamosan rendezték meg a II. Mezőcsáti Országos Hagyományőrző Tűzoltó Versenyt.
A rendezvényt a Kéklagúna
Mazsorett Csoport növendékei nyitották meg, kiváló produkciójuk remek
hangulatot teremtett. A tűzoltóverseny
megnyitóját követően Grubert Roland,
a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének
Igazgatója, és Dócs Róbert tűzoltó alezredes úr köszöntötte a résztvevőket.
A sportot kedvelő családok hat sportágban mérettethettek meg, bowls,
kapura-rúgás, kerékpáros ügyességi
vetélkedő, dobás, csizmadobás, talicskatolás állomásokon várták a Vöröskereszt Önkéntesei a sportolókat.

A tűzoltóversenyen és a sportolási lehetőségeken kívül még egészségügyi
szűrősátor, játszóház, arcfestés- és
egészségügyitotó-sátrak várták az érdeklődőket. A délelőtti programsorozatot bográcsos ebéd zárta, ahol a Vöröskereszt sátrában mintegy 300 adag
étel került felszolgálásra. 13 órakor a
Dr. Enyedi Andor Református Általános Iskola Aerobik Csoportjának látványos és színvonalas bemutatóját csodálhatták meg a résztvevők. 14 órától
az eredményhirdetésekre került sor.
Hat sportágban, gyermek és felnőtt kategóriákban kerültek díjak
átadásra, az első három helyezést
elérő sportolók számára.
A rendezvény mintegy harminc
vöröskeresztes önkéntes, Mezőcsát
Város Önkormányzata, több helyi
szervezet, helyi intézmény, helyi vállalkozó, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének munkatársainak példás
összefogásával valósulhatott meg.
Nagy Sándor
Koordinátor
Családi Információs Pont

Köszönetet mondunk a rendezvény megvalósulásáért:
– Dr. Domján László Polgármester
Úrnak,
– Mezőcsát Város Önkormányzatának,
– a Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő Központnak,
– a Kiss József Művelődési Ház
munkatársainak,
– a Mezőcsáti Rendőrőrs munkatársainak,
– a Mezőcsáti Polgárőrségnek,
– a NYÍRZEM Coop Zrt.-nek,
– a Papp Pékségnek,
– Tóth Lászlónak,
– Vályi Lajosnak,
– Nagy Istvánnak,
– Forrai Györgynek,
– Bukta Gyulának,
– Berecz Károlynénak,
– Csótka Lajosnénak,
– a Magyar Vöröskereszt Önkénteseinek,
– a Mezőcsát és Környéke Önkéntes
Tűzoltó Egyesület munkatársainak,
– a Családi Információs Pont munkatársainak.

Egészségügyi szűrősátor, játszóház, arcfestés- és egészségügyitotó-sátrak várták az érdeklődőket
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Dél-borsodi LEADER Egyesület
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24
+36 (49) 352-527

LEADER HÍREK
Benyújthatóak a Projekt adatlapok!

Megjelent az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 45/2013. számú
(V.29.) Közleménye, melyben a LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati
köréhez kapcsolódó LEADER Intézkedési Tervek közzétételre kerültek.
A közzétett LEADER Intézkedési Tervek tartalmazzák a támogatható célokat, tevékenységeket, az
ügyfélkört, az igényelhető minimum és maximum összegeket, a támogatható településeket, valamint a támogatási kritériumokat és azokat a csatolandó dokumentumokat, amelyekre a HBB-nek
szüksége van az előzetes támogatási döntések meghozatalához, HVS-hez való illeszkedés vizsgálatához. A HBB döntési kompetenciája kizárólagos, előzetes támogatási döntés nélkül az ügyfél
pályázata elutasításra kerül.
A projektötleteket a Projekt adatlapon kell benyújtani az ügyfélnek a területileg illetékes LEADER
HACS-hoz. A Projekt adatlapot az ügyfélnek 2 példányban kell a HACS-nak benyújtani,
személyesen átadás-átvételi dokumentummal, valamint postai úton (ajánlott, vagy ajánlott
tértivevényes) formában.
A Projekt adatlap hivatalos benyújtását megelőzően a LEADER HACS munkaszervezete lehetőséget biztosít az ügyfélnek arra, hogy Projekt adatlapja előzetes ellenőrzésen menjen keresztül. Ezért
célszerű az elkészült Projekt adatlapokat a hivatalos benyújtást megelőzően e-mailben elküldeni
a HACS részére.
Minden más, a Projekt adatlaphoz tartozó formanyomtatvány és tájékoztató dokumentum
www.dble.hu honlapunk LEADER Pályázati Egységcsomag 2013 menüben megtalálható.
A pályázatok benyújtása elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül történik, 2013. június
17-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18 óráig.
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„Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben
Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulása által elnyert TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0001
azonosítószámú „Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben című pályázat
megvalósulása 2012. július 1-jével elkezdődött.
A projekt fő adatai:
A projekt címe: „Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben
A projekt azonosítószáma: TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0001
Támogatás intenzitása: 100%
Támogatás összege: 553.228.771.-Ft
Megvalósítási időszak: 2012.07.01.-2015.06.30.
„Legyen jobb a gyermekeknek” a Mezőcsáti Kistérségben elnevezésű pályázat alapvető célja a szegénység különösen
a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése, gyermekek továbbtanulási esélyeinek növelése. A projekt célcsoportja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos családok.
Eddig tevékenységeink között tudhatjuk a kistérség településein gyereknapok, játszóházak, gyalogtúrák, közösségi klubok, ügyességi vetélkedők, baba–mama klubok megszervezését és lebonyolítását.
A kistérség két településén Tiszakesziben és Tiszatarjánban működő Közösségi Ház és Biztos Kezdet Gyerekház
munkatársai heti rendszerességgel érdekes és színes programokkal várják az érdeklődőket.

Programjainkról tájékozódhat folyamatosan frissülő
facebook oldalunkon, honlapunkon:
facebook: Gyerekesély Program a Mezőcsáti Kistérségben
honlap: www.gyerekeselymezocsat.hu

CSÁTI ÚJSÁG
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Programok a Gyerekesély Iroda szervezésében
Örömmel tudatjuk, hogy idén is megrendezésre kerülnek
a nyári napközis táborok a kistérség településein.

A tábor a nyár folyamán június 24–augusztus 30–ig, 10 héten át,
5 napos turnusokban valósul meg, gyakorlatilag lefedve az egész nyarat.
A táborok a 6–14 éves korosztályt célozzák meg,
elsődlegesen az iskolán kívüli tanulási,
sportolási és szabadidős tevékenységek biztosításában szeretnénk
segítséget nyújtani a nyári szünet idejére.
Kiemelten fontos területként kezeljük a település helyi és természeti értékeinek megismertetését,
ezen túl vetélkedőkkel, sportversenyekkel,
környezetvédelemmel és egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokkal,
kézműves foglalkozásokkal szeretnénk színesíteni a gyerekek nyarát.
Továbbá a napközis táborok szervezéséhez
és lebonyolításához keresünk pedagógusokat a kistérség településeire.
Várjuk azoknak kollégáknak a jelentkezését, akik kedvet éreznek a táborok lebonyolításához!

{
{

{

A táborok a gyerekek számára ingyenesek, idejük alatt étkeztetésükről
és számos program szervezéséről gondoskodunk.

2013. június 22-én szombaton megrendezésre
kerül Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata és a Kistérségi Gyerekesély
Iroda TÁMOP 5.2.3. A -11/1-2011-0001
„Legyen jobb a gyermekeknek”
a Mezőcsáti Kistérségben nevű projekt
összefogásában a Szabadság
és Városi Közösség Kulturális Rendezvénye.
Szeretettel várunk minden Mezőcsát
és a környező települések érdeklődő lakosait!

{
{

Tisztelettel:
Dósa András, elnök
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő
Szülőt, Kismamát és Gyermeket Baba-mama
Klubunkba, mely Mezőcsáton három
helyszínen jelentkezik!
A Dr. Enyedy Andor Református Óvoda,
Bölcsőde már több éve sikerrel rendezi meg
ilyen jellegű összejövetelét, melynek
rendezésébe projektünk bekapcsolódott.
Az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda mindkét
telephelyén, havi váltásban rendezzük meg e
projektelemet, mely új kezdeményezésként jelenik meg az óvoda életében. A program során
a felnőttek érdekes beszélgetések, előadások
részesei lehetnek, a gyerekek pedig felügyelet
mellett játszhatnak, kézműveskedhetnek!
A pontos időpontról a település több pontján
kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak!

A programjainkkal kapcsolatos kérdéseikkel bizalommal forduljanak munkatársainkhoz:
Gyerekesély Iroda: 06-49-353-912
Bótáné Tóth Rita (szakmai vezető): 06-30-986-0520
Hornyák Péter (ifjúsági koordinátor): 06-30-928-4803
Tóth Krisztina Katalin (korai képességgondozás koordinátor): 06-30-986-0512
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Kirándulás a Nyíregyházi Állatparkban
2013 farsangján az Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsós diákjai igen nagyvonalú ajándékot kaptak egyik, a rendezvény zsűritagjaként meghívott vendégétől. Vályi Lajos
úr – a Flex-Tex Bt. tulajdonosa, önkormányzati képviselő – felajánlott a tanulók és kísérő pedagógusaik számára egy egész napos kirándulást, fedezve annak minden költségvonzatát.
A helyszínről és a megtekinteni kívánt látnivalóról is dönthetett az alsó tagozatos munkaközösség, a választás így esett
Nyíregyházára, hiszen a Sóstó ZOO egész napos szórakozást jelent az odalátogatók számára.
2013. május 21-én három busszal indultunk útnak és mindannyiunk örömére még ez a szeszélyes, nyarat idézőnek nem
mondható mostani időjárás is megszánt bennünket ezen a napon. Bebarangoltuk a 30 hektáros területet, ahol földrészek fogadják a látogatókat, hogy aki ide belép, végigjárhassa a Földet, megfigyelhesse, miként élnek a világ különböző vidékein az
állatok. A nap végén a fáradt gyerekcsapat egy fagyit is kapott ajándékképpen. Számtalan élménnyel lettünk gazdagabbak,
igazi öröm volt látni a gyerekek lelkesedését és hallgatni beszámolóikat visszafelé a buszon és még másnap az iskolában is.
Köszönjük a lehetőséget, köszönjük a nemes gesztust az alsó tagozatos tanulók és az iskola nevében!
Hornyák Csilla

A park bejárása után fagyit kaptak a gyerekek

diákönkormányzatot segítő pedagógus

CSÁTI ÚJSÁG
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Mezőcsát város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Cím: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
E-mail cím: phmcsat@mezocsat.hu
Tel.: 06-49/552-046
Fax: 06-49/552-047

Ügyfélfogadási rend

Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Csütörtök:
Péntek:

8–12 óráig
Nincs
8–12 óráig és
13–17 óráig
Nincs
8–12 óráig

Dr. Domján László
polgármester fogadóórái:
június 19. 9–11 óráig
június 26. 9–11 óráig

Rákosi Ildikó
jegyző fogadóórái:
június 19. 8–12 óráig
június 26. 8–12 óráig

A Képviselő-testület tagjainak fogadóórái
2013. II. félévében

Szopkó Tibor
Július 8. (hétfő) 14–16 óráig

Csorba Sándor
Október 14. (hétfő) 14–16 óráig

Vályi Lajos
Augusztus 12. (hétfő) 14–16 óráig

Gazda István
November 11. (hétfő) 14–16 óráig

Dr. Siska András
Szeptember 9. (hétfő) 14–16 óráig

Halász Károly
December 9. (hétfő) 14–16 óráig

PROGRAMAJÁNLÓ

Az ÁMK Kiss József
Közösségi Ház
és Könyvtár

Június 14-én
(pénteken) 16 órától
nyilvános táncvizsga
az ÁMK Kiss József
Közösségi Ház és
Könyvtár színháztermében
Június 22-én
(szombaton) 15 órától
„Szabadság és Városi Közösségi Napok 2013” az ÁMK
Kiss József Közösségi Ház
és Könyvtár többcélú terén,
a Mezőcsát Város Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében
Július 6-án (szombaton)
„Csáti Menyegző” az ÁMK
Kiss József Közösségi Ház és
Könyvtár többcélú terén, a
Mezőcsát Kultúrájáért
Alapítvány szervezésében

2013. július 8-től július 31-ig
ZÁRVA tart.
Nyitás: augusztus 1-jén

Mezőcsáti Körzeti
Falugazdász Iroda

Mezőcsát, Hősök tere 13.
Falugazdász – Zolnai Imre
Tel.: 450-057, fax: 552-230
Ügyfélfogadási idő:
H–Cs.: 8–16 óráig
P.: 8–12 óráig

Csáti Vásár

Július 10-én (szerdán)
Állat- és kirakodóvásár
a Vásártéren

EGYHÁZAK
Mezőcsáti Református
Egyházközség

Istentiszteleti rend:
Június 9. vasárnap, 10 órától
Június 16. vasárnap, 10 órától
a Dr. Enyedy Andor Református
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, a 8. osztályos diákjainak
ballagási istentisztelete is egyben
Június 22. szombat, 17 órától
házasságkötési istentisztelet
Június 23. vasárnap, 10 órától tanévzáró istentisztelet az
Enyedy-s diákoknak, 15 órától
Gimnáziumi tanévzáró istentisztelet
Június 29. szombat 15 órától
házasságkötési istentisztelet
június 30. vasárnap 10 órától
Július 6. szombat 18 órától Csáti
Menyegző
Július 7. vasárnap 10 órától
Július 14. vasárnap 10 órától
Július 21. vasárnap 10 órától
Marosváráshely Cserealjai Református Testvérgyülekezetünk
látogatása
Július 28. vasárnap 10 órától
Minden csütörtökön 19 órától
esti istentisztelet a templom gyülekezeti termében

Római Katolikus
Plébánia Hivatal

Szentmisék:
MEZŐCSÁTON
Hétfőn és pénteken 18 órától
Kedden, szerdán, csütörtökön,
szombaton 7 órától
Vasárnap 11 órától
Bibliakör minden második kedden 18 órától
ÁROKTŐN
Vasárnap negyed 9-től
TISZAKESZIN
Minden páratlan vasárnap fél 10-kor
TISZATARJÁNBAN
Minden páros vasárnap fél 10-kor
IGRICIBEN
Minden hónap második szombatján 17 órakor

CSÁTI ÚJSÁG

12

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Hasznos
telefonszámok
Mezőcsát
Mentőállomás

Vavra Péter állomásvezető
Mezőcsát,
Mikszáth Kálmán u. 5.
Telefonszám: 06-49/352-500
SEGÉLYHÍVÓ: 104

Mezőcsát és Környéke
Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
Mezőcsát,
Szent István u. 38./a
KOVÁCS TAMÁS elnök
06-70-374-89-89
Németh János parancsnok
06-70-333-95-10
SEGÉLYHÍVÓ: 105

Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság

Mezőcsáti Rendőrőrs
Mezőcsát, Szent István u. 26.
Sípos József
őrsparancsnok, Takács
Károly őrsparancsnokhelyettes
Telefonszám: 352-015
SEGÉLYHÍVÓ: 107

Az ÁMK Kiss József
Közösségi Ház
és Könyvtár

Könyvtári nyitva tartása
Hétfő: szünnap
Keddtől péntekig: 8.30–12
óráig és 13–17 óráig
Szombat: 9–12 óráig

ANYAKÖNYVI HÍREK

Mezőcsáton május hónapban az alábbi születések,
házasságkötések és halálesetek történtek:
Születések
Farkas Csilla és Kiss Gyula – Gyula Rikárdó
Hankó Ivett és Szabó Alex – Kevin Dominik
Ducsai István és Pecze Anita – Ducsai Balázs
Balogh Krisztián és Illés Rozália – Máté Mihály
Sepsi Bertalan és Hódi Bernadett – Sepsi Kristóf
Házasságkötések
Antal József és Sólyom Jolán Mária – május 6-án
Gulyás László és Bódi Szabina – május 17-én
Sereg Tamás és Balogh Marianna – május 24-én
Halálesetek
Bakondi Róza 93 évet élt,
özv. Gere Józsefné (szül. Jenei Lídia) 80 évet élt,
Ruttkai Györgyné (szül. Czirkusz Borbála) 68 évet élt,
Pohubi Lászlóné (szül. Veress Katalin) 67 évet élt,
Takács Kálmán 72 évet élt,
özv. Petra Lajosné (szül. Bakondi Róza) 93 évet élt,
Nagy Barnabás 76 évet élt,
Szilágyi István 79 évet élt,
Lakatos Zoltán 66 évet élt,
Bodnár Jánosné (szül. Kovács Anna) 62 évet élt,
Kovács Istvánné (szül. Hrivnyák Ilona) 73 évet élt,
Földi János 74 évet élt.

CSÁTI ÚJSÁG
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Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ
3450 Mezőcsát, Hősök-tere 33.
Háziorvosok, házi-gyermekorvosok
és fogszakorvosok rendelési ideje
Dr. Kókai Katalin
háziorvos I. körzet
Tel.: 49/553-023

Kedden 10–11 tanácsadás
11–13 óráig
Szerdán 10–14-ig óráig
Csütörtökön és pénteken
11–13 óráig

Hétfőn, kedden és
csütörtökön
8–10 óráig
I. sz. Házi gyermekorvos
10–12 óráig előjegyzett betegek
körzet Tel.: 49/553-019
Szerdán és pénteken
12–14 óráig
14–16 óráig előjegyzett betegek Hétfőn 14–16 óráig
Kedden 10–13 óráig
Szerdán 10–14 óráig
Dr. Siska András
14–16 óráig tanácsadás
háziorvos II. körzet
Csütörtökön és pénteken
Tel.: 49/553-016
11–13 óráig
Hétfőn, szerdán és pénteken
Dr. Kiss Árpád
10–13 óráig
13–14 óráig előjegyzett betegek fogszakorvos Tel.:49/553-018
Kedden, csütörtökön 8–11 óráig
11–12 óráig előjegyzett betegek Hétfőn, szerdán és pénteken:
7–13 óráig
Kedden, csütörtökön 13–19 óráig
Dr. Rácz Antal
Iskolafogászat szerdán 7–13
háziorvos III. körzet
óráig – iskolaidőben
Tel.: 49/553-028
Hétfőn, szerdán és pénteken
8–10 óráig
10–12 óráig előjegyzett betegek
Kedden
12–14 óráig
14–16 óráig előjegyzett betegek
Csütörtökön 11–13 óráig
13–15 óráig előjegyzett betegek

Dr. Tárczy Jolán
gyermekorvos
II. Házi gyermekorvos
körzet Tel.: 49/553-026

Hétfőn 14–16 óráig

Dr. Ruszin György fogszakorvos Tel.: 49/553-013
Hétfőn és szerdán 13–19 óráig
Kedden, csütörtökön és
pénteken 7–13 óráig
Iskolafogászat csütörtökön
7–13 óráig – iskolaidőben
A háziorvosok a 41/2003 (VII.
17.) /ESZCSM rendelete alapján a háziorvosi rendelések
második felében, a sürgős eseteken kívül csak előjegyzett
betegeket látnak el.

Sürgősségi
Betegellátás - Központi
Ügyeleti Szolgálat

Telefonszám: 06-49-553-011
Hétköznap: 16 órától 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napokon: állandóan

Területi Védőnői
Szolgálatok

3450 Mezőcsát,
Hősök tere 33.
Telefonszám: 06-49-553-024

I. sz. Védőnői Körzet
Simon Edit

Várandós tanácsadás: péntek:
10–12 óráig
Csecsemő tanácsadás:
szerda: 10–11 óráig

II. sz. Védőnői Körzet
Kósa Jolán
Várandós tanácsadás:
szerda: 10–12 óráig
Csecsemő tanácsadás:
kedd: 10–11 óráig

III. sz. Védőnői Körzet
Dr. Barnóczki Károlyné
Várandós tanácsadás: hétfő
10–12 óráig
Csecsemő tanácsadás:
szerda: 10–11 óráig

Iskolavédőnő Szolgálat
Petráné Kiss Erzsébet
iskolavédőnő

Primus Gyógyszertár
Mezőcsát, Hősök tere 32.
Telefon: 49/552-164
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 8–8 óráig
Szombat: 8–16 óráig
Vasárnap: 8–12 óráig
Ügyeleti rend
Hétfőtől péntekig: 18–20 óráig
Szombat: 14–20 óráig
Vasárnap: 8–20 óráig

CSÁTI ÚJSÁG
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A Dunánál

Keresztrejtvény

VÍZSZINTES: 1. József Attila A Dunánál c. verséből idézünk (Zárt betűk: AANV) 14. A gépkocsi biztosítéka 15. Lengyelország Angliában 16.
Csendben sül! 17. Finn ugorok 19.
Ergo 20. Germánium vegyjele 21. ….
– móddal-mértékletesen 23. Hüvelyk
25. Ehol 27. Miskolci polgármester
volt 28. Férfinév 30. Női becenév
31. Ennek!! 32. Egyet-kettőt vakkant
34. Kísértet 35. Hangosan veri!! 36.
Nagyszerű 37. A szemét …. (odanéz)
39. Valódi 40. Szerszám 41. Lobogó
43. Gázló léptékkel jár 44. Kettőzve:
sportfogadás 45. Szélek nélkül vette! 46. Jó szagú 48. A KRESZ tábla is
ez 49. Thaiföldi, vatikáni, spanyol és
luxemburgi autójel 51. J-vel a végén
katonai vezényszó 52. Lecsüngő dísz
53. Post molestam … tútem 55. Rejt
56. Izraeli sivatag 57. Mennybolt 58.
Páratlan álérv! 60. Erőszakkal elvesz
62. A konyhasó alkotójának vegyjele
63. Puhít 66. Nagyon alacsonyan
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FÜGGŐLEGES: 2. Tűzhányóval kapcsolatos 3. Igeképző 4. János úr készül németi Bécsbe, … vannak nyergelőbe 5.
Esőn állsz 6. Ilyen futás is van 7. Boroszlói (fon) 8. Hangtalan gép! 9. Belül gyors! 10. Női becenév 11. Pamutszövet
12. E nap 13. Gerjedemét 14. Az idézet második része (zárt betűk: MMMR) 18. Petőfi mézesheteinek színhelye 22.
Hangtalanul külön! 24. A levegő ég 26. Közterületet 28. Bizonyító 29. Kapál 32. Orosz vidékre való 33. Csirke lehet
ilyen 36. Bolgár és Zambiai autójel 38. Fejér megyei település 39. A mindenható 40. Vizitálá 42. Valakitől kapja meg 43.
Áttetsző festék 44. A csecsemő ezen fejlődik 47. Drog 48. Tudományág 50. Nő 52. Női név 54. Vállalata 56. Nobélium
és laurencium vegyjele 59. Vidám 61. Nem vidám 64. Igekötő 65. Kettős betű 67. Latin és
J. S.

Mezőcsáti Termálfürdő
Nyári nyitva tartás
Hétfő: szabadnap
Keddtől vasárnapig: 9–18 óráig
Jegyárak
Felnőttjegy: 1100 Ft
Nyugdíjasjegy: 1000 Ft
Gyerekjegy 10 éves korig: 600 Ft,
10–18 éves korig 900 Ft
Csoportos kedvezmény (30 fő felett): 10-15%
Kabinhasználat: 600 Ft/nap

„Ma is, csak úgy, mint réges-régen,
Ő volna végső menedékem,
Mindent, mi fáj, szívem tépi
Elpanaszolnám sorra néki,
Fejem keblére hajtanám,
Ha élne még az édesanyám.”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk arra a szomorú napra, amikor

Berecz Károlyné
sz.: Kiss Piroska

10 évvel ezelőtt
örökre itthagyott bennünket.
Lánya, 2 fia, 7 unokája,
6 dédunokája, menyei és vejei

CSÁTI ÚJSÁG

„Neked szólt a templom harangja
Érted imádkoztunk, halkan zokogva
Munka és szeretet, volt egész életed
Jóság volt szíved, lelked
Egy célod volt a családodért élni
Ezt csak a halál tudta széttépni
Szomorú szívünkben, örökké létezel
Áldott legyen emléked
Isten őrködjön pihenésed felett”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Kéméndi Attila

Temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek
és fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek.
Felesége és három gyermeke
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Biztonsági Őr tanfolyam indul az OKJ-s
képzés változása előtt Mezőcsáton

2013. július 18-ai kezdéssel –
szeptember 17-ei záróvizsgával!
A tanfolyam teljes költsége 67.000 Ft,
amely több részletben is fizethető!
Jelentkezni lehet:
Bartók József: 30/449-2352

Kemény tűzifa
Egész évben:
19.000 Ft/m3,
1900 Ft/q

Érdeklődni:

06-20/949-5776
Mezőcsát
központjában
57m2-es
földszinti, gázfűtéses
társasházi lakás
eladó.

Autósiskola
Ügyfélszolgálat:
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 34.
Nyilvántartási szám: 00398-2008
eng. szám: KC/40/3/2008
Jelentkezés az alábbi kategóriákban:
Moped, Motorkerékpár, Személygépkocsi
Tanfolyam kezdete:
2013. június 20-án 17:00-kor (csütörtök)
Tanfolyam helye:
Mezőcsát, Szent István út 35.
Jelentkezni lehet:
Csapóné Matyi Éva, tel.: 06-30/599-46-01
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Búcsú az óvodától

Van, amit kinövünk, van, ami elkopik és van, ami örökre megmarad... szüleink óvó szárnyai közül kikerülve először az óvoda, majd az iskola jelenti azt a helyet, ahol gyerekként a legtöbb időt
töltjük. Játszunk, tanulunk, formálódunk – kedves, türelmes pedagógusok vezetnek minket
az úton. Példaképeinkké válnak, nemcsak tanítanak, nevelnek is bennünket. Óvodai, iskolai
éveinkre, az óvónénikre, dadusokra, tanítóinkra és tanárainkra felnőttként is emlékszünk.
A Mezőcsáti ÁMK főépületében május 30-án búcsúztak Erőssné Király Ildikó megbízott ÁMK igazgató és kinevezett óvodavezető asszonytól, valamint óvónőiktől és dadusaiktól a „NAPOCSKA” Napközi Otthonos Óvoda
nagycsoportosai szüleik és nagyszüleik jelenlétében.
Városunk egyik legifjabb generációjának életében ezzel lezárult egy felhőtlen korszak, hogy a nyári erőgyűjtést
követően felelősségteljes kisiskolásként kezdjék meg felkészülésüket a felnőtt életre, amihez nagyon jó egészséget
és sok szerencsét kívánunk nekik és szüleiknek egyaránt!
CSÚ

Csáti Újság

Mezőcsát város havi lapja, megjelenik minden hónap 15-én.
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Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja a helyi önkormányzat által önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatának ellátásának
érdekében a helyi önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), a közszolgáltatási feladat ellátását
végzőre (a továbBallagás
biakban: közszolgáltató), valamint a szervezett közszolgáltatást igénybevevőre (a továbbiakban: igénybevevő) vonatkozó
szabályok megállapítása.
(2) A közszolgáltatás célja az élet-, vagyon- és tűzbiztonság érdekében a kémények (égéstermék-elvezetők), valamint tartozékainak, valamint a kéményigényes tüzelőberendezések környezetvédelmi követelményeknek, illetve az energia-megtakaMajális
rítás célkitűzéseinek megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos működésének biztosítása, műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése, tisztítása és szakvélemény adása, a külön jogszabályokban meghatározott szakmai, műszaki biztonsági előírásokban
meghatározott követelményeknek megfelelően.
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
2. §

Egressy-hét

(1) Az önkormányzat a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a TERMOMENT Tüzeléstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (szh: Miskolc, Tárkányi Béla u. 15.) megkötött közszolgáltatási szerződéssel biztosítja.
(2) A közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatás igénybevételekor szerződés jön létre a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésére. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra a tulajdonos csak a kizárólagos joggal rendelkező,
jelen rendeletben megjelölt közszolgáltatót veheti igénybe.
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
3. §

Jótékony célú bál

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó
„Legszebbmódon.
kiskert”
jogszabályok által előírt kötelezettségeknek köteles eleget tenni folyamatosan, az ott A
meghatározott
(2) A közszolgáltatónak a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell:
a) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges szakmai, ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó személyzettel;
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartási rendszerrel;
(3) A közszolgáltató köteles az előírt felülvizsgálat során a kémények (égéstermék-elvezetők)
füsttömörségét,
A megyében
elsők életés vagyonbiztonsági szempont szerinti ellenőrzését elvégezni.
(4) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzés és a szükség szerinti tisztítás elvégzésének időpontjáról a tulajdonost
a munkavégzés megelőző 5 munkanappal írásban vagy hirdetmény útján értesíti.

Bolond ballagás

A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek jogai és kötelezettségei
5.§

(1) A tulajdonos köteles a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység ellátásából eredő, továbbá a kéményseprő-ipari
LEADER
pályázat
tevékenység végzése során feltárt és írásban rögzített szabálytalanság megszüntetésére vonatkozó
munkák
végzését tűrni, a
munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges előfeltételeket, a kéményekhez való hozzáférést biztosítani.

Ballagás: „Mindig ugyanaz és mégis mindig más”
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(2) A közszolgáltatás elvégzését a tulajdonos (vagy az általa meghatalmazott) aláírásával köteles igazolni.
A közszolgáltatás díja
6 . §.
(1) A közszolgáltatás díját a rendelet melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
7. §.
Ez a rendelet a kihirdetést követően 2013. június 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 20/1999.(XI.25.)
önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 23/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET

3

4

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET

5

6

CSÁTI ÚJSÁG – MELLÉKLET
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/ 2013.(V.28.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
107. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Mezőcsát Város Önkormányzat tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő
a) ingatlan és ingó vagyonra,
b) pénzügyi eszközökre,
c) vagyoni értékű jogokra,
d) értékpapírokra,
e) az önkormányzatot megillető társasági részesedésekre.
Az önkormányzat vagyona
2. § (1) Forgalomképtelen törzsvagyon:
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, amelynek elemeit az 1. melléklet tartalmazza;
b)     az önkormányzat tulajdonában lévő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont a
Képviselő- testülete nem jelöl meg.
(2) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, amelynek elemeit a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Üzleti vagyon, amelynek elemeit a 3. melléklet rögzíti.
A rendelkezési jog gyakorlása
3. § (1) A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról – ideértve a vagyontárgyak forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatását is –, a képviselő-testület rendelkezik. A döntésekhez minősített többség szükséges.
(2) A Településfejlesztési Bizottságot valamint a Pénzügyi Bizottságot előzetes véleményezési és javaslattételi jog
illeti meg a tulajdonosi döntések meghozatalánál.
4. § A képviselő-testület a vagyon hasznosítása érdekében az önkormányzat többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre vagy költségvetési szervet alapíthat, továbbá   a hasznosítás jogát időlegesen,
szerződéssel másnak átengedheti.
5. § (1) Ingatlanok értékesítése esetén – jogszabályban meghatározott egyéb feltételek mellett – hivatalos értékbecslést kell készíttetni. Az értékbecslés díjával a vételárat meg kell emelni.
(2) 10.000.000.- Ft értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(3) 10.000.000.- Ft értékhatár feletti vagyont hasznosítani – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak versenyeztetés
útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
6. § (1) Önkormányzati vagyon elidegenítése, illetve hasznosítása esetén átutalástól eltérő fizetési mód csak a képviselő-testület ilyen tartalmú döntése esetén lehetséges.
A vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogot az önkormányzat fenntartja magának.
(2) Részletfizetést vagy fizetési halasztást a képviselő-testület – rendkívül indokolt esetben, különösen kötelező
önkormányzati feladat ellátása érdekében értékesített, hasznosított vagyon esetén – engedélyezhet.
7. § Önkormányzati követelésről egészben vagy részben lemondani csak az alábbi esetekben lehet:
a) csőd- vagy felszámolási eljárás esetén,
b) bíróság által jóváhagyott egyezség keretében,
c) ha a követelés a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg és a követelés további érvényesítésére –
igazoltan – nincs lehetőség,
d.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,
e.) ha a követelés kötelezettje nem lelhető fel, s ez okirattal hitelt érdemlően bizonyítható,
f.) önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet részére.
8. § (1) Arra a vagyoni körre, amely révén az önkormányzat közvetlenül kötelező vagy önként vállalt önkormányzati közfeladatot lát el, a képviselő-testület vagyonkezelési szerződéssel vagyonkezelői jogot létesíthet.
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(2) A vagyonkezelői jog ellenértékét független könyvvizsgáló által alátámasztott szakvéleménnyel kell megállapítani.
(3) A vagyonkezelői jog gyakorlásának törvényben és e rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit, továbbá a
vagyonkezelés ellenőrzésének részletszabályait a vagyonkezelési szerződésben kell rögzíteni.
9. § Önkormányzati vagyont ingyenesen hasznosítani, ingyenesen vagyonkezelésbe adni, illetve ingyenesen átengedni csak jogszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel, kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben lehet.
Az ingyenes átengedés további részletes szabályait az erről szóló szerződésben kell rögzíteni.
Az önkormányzat költségvetési szervei használatában lévő vagyon
10. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a képviselő-testület a működésükhöz szükséges vagyon
használati jogát a feladat ellátásához szükséges mértékben biztosítja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei jogosultak és kötelesek a használatukba adott vagyon rendeltetésszerű
használatára, működtetésére, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére és a vagyon számviteli előírások szerinti
nyilvántartására és adatszolgáltatásra.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a vagyon rendeltetésszerű használatáért és gazdaságos működtetéséért.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a használatukban lévő, átmenetileg vagy tartósan kihasználatlan ingó és
ingatlan vagyontárgyakat az alapfeladataik ellátásának veszélyeztetése nélkül a – a képviselő-testület hozzájárulásával – hasznosíthatják.
11. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeket érintő közterület-használati engedélyekről, továbbá a
közterületeket érintő más hatósági engedélyekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások megadásáról – különösen
szolgalmi és vezetékjogok, más közterület-foglalások esetében – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
polgármester dönt, mely döntésről a Képviselő –testületet soron következő ülésén tájékoztatja.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, ingók engedély nélküli, illetve jogtalan birtoklása, használata
esetében a tulajdonos nevében és érdekében – a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben – a polgármester jár
el, illetve dönt (különösen felszólítások kiküldése, eljárás megindítása a bíróságnál, illetve más szerveknél).
A versenyeztetésre vonatkozó szabályok
12. § (1) E rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott esetekben – a vagyon hasznosítása érdekében –
versenyeztetés lebonyolítására kerül sor az alábbiak szerint:
Az önkormányzat
a) a versenyeztetési felhívást a honlapján legalább tizenöt napra közzétesz;
b) a versenyeztetés lebonyolításának rendjét, a részvétel feltételeit és az ott alkalmazott ügymenetet az önkormányzat a versenyeztetési felhívásban rögzíti.
(2) A versenyeztetési felhívás a vagyonhasznosítás módjától függően különösen a következőket tartalmazza:
- a versenyeztetés helyét, idejét,
- a kikiáltási árat, az induló bérleti vagy használati díjat,
- a versenyeztetésen alkalmazott licitösszeg emelésének mértékét,
- a vagyonhasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatait,
- a hasznosítás idejét,
- a szerződéskötés helyét,
- a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit.
(3) A versenyeztetés szabályai:
a) A versenyeztetést a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – (továbbiakban: levezető elnök)
vezeti, aki felelős a tárgyalási szabályok megtartásáért.
b) A levezető elnök a tárgyalás megkezdésekor megismétli a megbízás tartalmát, az induló licitet, ellenőrzi, hogy
a tárgyaláson az ajánlattevők vagy meghatalmazottaik vannak e jelen. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy
teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja a meghatalmazott.
c) A b) pontban foglaltak elvégzése után a levezető elnök közli az ajánlatokat.
A licitálást addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, a levezető elnök
a megajánlott legmagasabb összeget (vételárat, bérleti díjat, használati díjat) háromszor bejelenti és közli, hogy a
licitet a legmagasabb ajánlatot tevő nyerte el.
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d) Ha az induló licitre nem érkezik ajánlat, a levezető elnök a versenyeztetést érvénytelennek nyilvánítja.
e) Érvénytelen versenyeztetés után 15 napon belül a versenyeztetési felhívást újból közzé kell tenni, s az eljárást
meg kell ismételni az a) – d) pontokban meghatározottak szerint.
f ) Ismételten eredménytelen versenyeztetés esetén – jogszabály által kötelezően előírt versenyeztetés kivételével
– a vagyon újabb versenyeztetés tartása nélkül hasznosítható, ez estben az ellenérték nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál, az induló bérleti vagy használati díjnál. Amennyiben jogszabály versenyeztetés tartását teszi kötelezővé, úgy a versenyeztetési felhívást ismételten ki kell írni.
g) A versenyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a versenyeztetés helyét, idejét,
- a megjelentek nevét, a megjelenés jogcímét,
- a versenyeztetésre bocsátott vagyontárgy helyét (ingatlan esetén helyrajzi számát),
- az induló licit mértékét,
- a megtett ajánlatokat név és összeg megjelölésével,
- a legmagasabb ajánlatot tevő nevét és a végleges ajánlatot,
- a megjelentek aláírását,
- a jelenléti ívet.
h) Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját hibájából az eredményhirdetést követő tizenötödik napig nem írja
alá, a versenyeztetési felhívás eredménytelenné válik, s ebben az esetben az e) és f ) pontok szerint kell eljárni.
A pályázatra vonatkozó szabályok
13. § (1) E rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott esetekben – a vagyon hasznosítása érdekében – pályázat lebonyolítására kerül sor.
A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján legalább tizenöt napra közzé kell tenni.
(2) A pályázati felhívásra a 12. § (2), (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
a) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell különösen
- a pályázatok bontásának helyét, idejét,
- a kikiáltási árat, induló bérleti vagy használati díjat jelezve, hogy az ez alatti ajánlatok érvénytelenek,
- a hasznosításra meghirdetett vagyontárgy adatait, műszaki állapotát, beépíthetőség esetén a beépítés feltételeit,
- óvadék kikötése esetén annak összegét, valamint az óvadék be- és visszafizetésének, illetve beszámításának rendjét,
- a szerződéskötéssel kapcsolatos határidőt,
- a pénzügyi teljesítés feltételeit, garanciáit.
b) A pályázatok bontását a polgármester (akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy) vezeti, aki felelős a
pályázat szabályainak megtartásáért. A bontáson a pályázók vagy meghatalmazottjuk jelen lehetnek. A meghatalmazás tényét közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.
c) A polgármester a pályázatok elbírálása érdekében ellenőrzi, hogy
- a pályázatok beérkezése határidőben történt-e,
- a beérkezett pályázatok a pályázati felhívásnak megfelelnek-e,
- a kikötött óvadék befizetése határidőre megtörtént-e.
d) Az a pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, aki a pályázati felhívás feltételeinek megfelelt és a kikötött induló
árhoz vagy díjhoz képest a legmagasabb ajánlatot tette. Amennyiben több azonos legmagasabb ajánlat érkezett,
akkor az ezen ajánlatot tevő érintetteket tíz napon belüli időpontra meg kell hívni és az elbírálásra a versenyeztetés szabályait kell alkalmazni.
e) Ha a pályázat érvénytelen, a hasznosítás módjáról a képviselő-testület dönt.
Felajánlott vagyon elfogadása
14. § Ha vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, azt a képviselő-testület elfogadhatja, feltéve, hogy az önkormányzat képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.
Záró rendelkezések
15. § (1)   Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

