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Ikt.sz.: 570-20/2014. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én du. 

1440 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bagdi Sándor    alpolgármester 
 Losonczi János   alpolgármester 
 Dr. Gadóczi István   települési képviselő 
 Derzsényi János   települési képviselő 
 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
 
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Füzesiné Nagy Zita  jegyző 
 Zsólyominé Gyenes Anikó jegyzőkönyvvezető 
  
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
  

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő 
képviselő jelen van. Dr. Gadóczi István távolmaradását jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Derzsényi János képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
Szilágyi Sándor polgármester: 
 A 10-es napirend pont nem kerül megtárgyalásra, aki ezzel a kiegészítéssel a napirendi 

pontokat elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6 
fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 
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Napirendi pontok: 
 

1./  Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 április 

és május hónapban végzett munkájáról 
 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
4./ Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
5./  Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
6./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. II. félévi 

munkatervének elfogadása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
7./ Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás keretében 2013 évben 

ellátott munkáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
8./ Beszámoló a Kommunális Szolgáltató Szervezet 2013. évi munkájáról 
 Ea.: Oláh Lajos mb. intézményvezető 
 
9./ Beszámoló a Tourinform Tiszacsege iroda szakmai munkájáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
10./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói 

állományáról 
  Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
11./ Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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12./ Az I. Tiszacsegei Halnapok rendezvénysorozat keretén belül rendezendő VII. 

„Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a II. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző 
Fesztivál” rendezvény megtartásához önkormányzati területek igénylése 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
13./ Tóth Zoltán, 4066 Tiszacsege, Fő u. 13. szám alatti lakos kérelme 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
14./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
15./ Különfélék 
 

a.)      Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezetben tagként való részvétel  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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1. Napirendi pont 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolta. Kérdezem Simon Albertet a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy van-e hozzászólása?  
 

Simon Albert PÜB. elnök:  
Nincs.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki egyetért az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) 

önkormányzati rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítását – 6 fő igen 
szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotja:  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének 
13/2014.(VI. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 
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a) 1.002.992 ezer Ft költségvetési bevétellel,  

b) 1.057.267 ezer Ft költségvetési kiadással és 

c) 54.275 ezer Ft költségvetési hiánnyal 

állapítja meg. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 36.794 ezer Ft a 

működési hiány és 17.481 ezer Ft a felhalmozási hiány.” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3)  A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5)  A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

 
4. § 

 
(1)  A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(2)  A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
(3)  A Rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
(4)  A Rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

5. § 
 
(1) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
(3) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 
(4) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 
(5) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 
 

6.§ 
 

(1) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 
(2) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 
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7.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
Tiszacsege, 2014. június 30.  
 
 
 
  Szilágyi Sándor       Füzesiné Nagy Zita 
   polgármester                   jegyző 
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2. Napirendi pont 
 

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek javaslata, kiegészítése? 

Mivel nincs, aki egyetért a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításával, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Képviselő-testület Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete 
módosítását – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014.(VI. 30.) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) 
önkormányzati 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." 
 
2. § Ez a rendelet 2014. július 16-án lép hatályba. 
 
Tiszacsege, 2014. június 30.  
 
  Szilágyi Sándor       Füzesiné Nagy Zita 
   polgármester                             jegyző 
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3. Napirendi pont 
 

 
Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014. április és 
május hónapban végzett munkájáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Részletes beszámoló készült. Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, 

kiegészítése? Mivel nincs, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala 2014. április és május hónapban végzett munkájáról szóló beszámolóval, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014. április és május hónapban végzett 
munkájáról szóló beszámolót – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen 
a szavazásnál) elfogadta. 
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4. Napirendi pont 
 

Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Köszöntöm Berencsi Zoltánnét az NHSZ Kft. ügyvezetőjét. Bizottság tárgyalta, 

kérdezem, hogy hogy látják a képviselők a közszolgálati szerződést, hogy megkössük 
vagy ne kössük ilyen formában?  

 Mint, a lakossági fórumon is beszéltük, hogy a szerződés megkötése előtt lenne egy-két 
kérésünk. Ebben a szerződésben nem biztosított az, hogy amennyi hulladékot elvisznek 
Tiszacsegéről, annyiért fizessenek a lakosok. Az a kérésem, hogy ebbe a szerződésbe 
valahogy kerüljön bele, oldjuk meg. A másik kérésem, hogy ez az újonnan megalakult 
Kft. oldja meg az összegyűjtött szemét elszállítását. Arra találjunk megoldást, ha úgy 
alakul a helyzet, hogy a kuka tele lett és mellette van egy nylonzsák, akkor ürítsük ki a 
kukát, tegyék bele a nylonzsákot és újra ürítse ki a szolgáltató és természetesen, ha 
külön jelzik, akkor ki kell találni rá valamit a plusz munkáért, csak a bele tételért kellene 
fizetni. A szemétszállításáért azért nem gondolnám, mert nagyon sok esetben hozzám 
panasszal fordultak, hogy félig és negyedig vannak a kukák és azért is ugyan annyit kell 
fizetni. Nekem is van egy olyan érzésem, ha egy kukának a benne lévő szemetét, akár 
súlyra, akár térfogatra kiszámolnánk, hogy éves szinten mennyit vittek el, akkor az a 
szemét nem kerül innen Tiszacsegéről elszállításra. Azt szeretném, ha ezzel 
kapcsolatban találnánk valami megoldást. Nekem továbbra is a Kft. felé ez lenne a 
kérésem, hogy ezt oldjuk meg. Átadom a szót Igazgató Asszonynak. A tiszacsegei 
lakosoknak is azt szeretném mondani, hogy nehogy valaki felleljen olyat, ami miatt 
nekem muszáj most nekem ezeket elmondani, Igazgató Asszony is megerősíti, hogy ez 
nem kettőnk közötti, hanem a Kft és az önkormányzat között lévő probléma. Nekem 
Igazgató Asszonnyal nincs problémám, az a problémám, hogy ez a Kft. nem szállítja el a 
szemetet.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Köszönöm Polgármester Úr a meghívást és a szót is. Valóban jól mondta Polgármester 

Úr, hogy ez nem a kettőnk ügye. Az egyik polgármester úgy fogalmazott, hogy ez a 
szerződéskötési kötelem nem két fél szabad akaratából született szerződés lesz, 
amennyiben alá lesz írva, hanem a törvények és a vonatkozó kormányrendeletek 
generálják, hogy mit kell ebbe belefoglalni. Mi kaptunk ehhez egy útmutatót, hogy 
melyek azok a kötelező elemek, amelyeknek benne kell lenni egy ilyen szerződésben, 
azok ebben benne vannak. Az önkormányzatokra vonatkozó törvényi rész pedig az, 
hogy 2014. 07. 01-jétől olyan társasággal kell leszerződni, aki megfelel bizonyos 
előírásoknak és az előtte lévő szerződések 2014. 06. 30-ával hatályukat vesztik. Mi 
ezeknek az előírásoknak megfelelünk. Megvan minden engedélyünk közszolgáltatói 
minősítésünk, ilyen szempontból nem akadály. Összeállítottam a szerződést, elküldtem 
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42 helyre, mert 42 önkormányzattal voltunk eddig is szerződésben, és szándékaink 
szerint ezután is ennyivel leszünk, amennyiben itt is sikerül megegyezni. Pillanatnyilag 
41 szerződés van meg, ez hiányzik még. Én bízom benne, hogy itt is megtudunk 
egyezni. Jegyző Asszonnyal és Polgármester Úrral volt előzetesen megbeszélésünk. 
Amiben tudtam engedni, az az volt, hogy a jelenleg érvényben lévő rendeletek évi 
egyszeri lomtalanítást tesznek kötelezővé, annyit írnak elő. Mindenhol az évi egyszeri 
került elfogadásra, itt megegyeztünk legutóbb abban, hogy itt maradjon az évi kétszeri 
tehát a tavaszi, őszi, mert Polgármester Úr ehhez ragaszkodott, ezen nem múlik egy 
településen ezzel még tudunk bánni. Tehát lesz az évi kettőszöri lomtalanítás továbbra 
is. Amit Polgármester Úr említ, a közszolgáltató külön jogi kategória, a 
közszolgáltatónak az a feladata, hogy minden héten a hét adott napján jelenjen meg az 
ingatlanok előtt, és ott ürítse ki az ingatlan elé kihelyezett edényzetet, amelynek 
lecsukott tetejű állapotban kell lenni, nyilván, ha egy picit több van benne, nem gond, 
de idéztem, hogy mi van előírva. Nekünk konkrétan nem kell nézni, hogy mennyi van az 
edényzetben. Mindenkinek az ingatlana előtt megjelenünk hétfőn és kedden, és az 
ingatlan elé kirakott edényzetet kiürítjük és csak azt. Akinek ez kevés, alkalmanként 
kevés, annak lehetősége van céglogóval ellátott zsák vásárlására, Tiszacsegén is van 
erre lehetőség, kiteszi mellé és minden zokszó nélkül azt is elhozzuk. Tény hogy eddig 
és ezután sem fogjuk elhozni az egyébként kirakott különböző zsákokba kihelyezett 
hulladékot. Nekünk edényzetet kell üríteni, vagy a céglogóval ellátott zsákot, ez eddig 
is így volt és ezután is így történik, ezt írja a ránk vonatkozó rendelet. A településen 
valóban gond az illegális hulladéklerakás. Azt is kigyűjtöttük, már tavaly is beszéltünk 
erről, nem csak most a szerződés kapcsán, de Polgármester Úrral és Jegyző Asszonnyal 
már többször is beszéltük, hogy itt valamiért nem tudom miért elszaporodott az 
illegális hulladéklerakás. Az évi kétszeri lomtalanítást megnéztem évekre 
visszamenőleg, összehasonlítva egy hasonló nagyságrendű településsel, 
lomtalanításkor innen sokkal kevesebb kerül be, mint más hasonló nagyságú 
településen. Nem tudom, hogy egyébként, ha meghirdetjük, hogy májusban, 
októberben lomtalanítás, akkor miért nem teszik ki. Amikor megvan a lehetőség, hogy 
adott napon ki lehet rakni és érte megy az autó és ingyen elviszi, akkor valaki miért 
fogad fuvarost, vagy a saját járműjével miért viszi el a település határába, amikor érte 
megyünk. Tény, hogy innen lomtalanításkor sokkal kevesebb hulladék kerül be, azt 
mérjük, tudjuk, hogy mennyi, máshonnan több jön be. Ez valami régi szokásból ered 
vagy miért, de továbbra is megmarad a kétszeri lomtalanítás. Mindenkitől azt kérem, 
hogy a környezetében tudatosítsa, hogy nem kell elhordani, illegálisan lerakni, érte jön 
a szolgáltató évente kétszer. Nem tudom, hogy az illegális lerakó működik-e még?  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ebben van egy minimális javulás, de sajnos tapasztalható, hogy az útszéli árokba van 

egy-két helyen.  
 

Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Nem értem, hogy miért. Nem kell, érte jövünk.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Teljesen én sem. Azt hagy kérdezzem meg, amit én nem értek, hogy miért nem 

egyénileg köti meg a lakosokkal, meg az önkormányzattal, ugyan úgy a közszolgáltatási 
szerződés kötelezi a vállalkozást is, hogy Önök elszállítják Tiszacsegéről. De a lakosokkal 
kellene újra megtárgyalni, egyénileg megkötni mindenkivel, az önkormányzatnál is. 
Mert az önkormányzatnál keletkezett kommunális hulladék, meg az önkormányzat 
hulladéka ezek mind teljesen más fogalmak, hogy ezen ki mit értelmez, ebből már 
nekem voltak kellemetlen helyzeteim, a bíróságon is kimondták, hogy helyesen jártunk 
el a hulladékkezeléssel, mert ott sem volt mindenki tisztában a fogalmakkal. De 
alapvetően mégis csak azt kérném, hogy ez a Kft. a Tiszacsegén keletkezett hulladékot 
szállítsa el, arról viszont beszélhetünk, hogy annak mi lesz majd az ára. De az, hogy arra 
nem hajlandó, hogy itt van a kocsi és a zsákot beletegye, ez ritka, ez nem jellemző 
összességében, hanem amikor összecsúcsosodnak az idők. Ez olyan minimális, kár 
volna ilyen határozottan visszautasítani, hogy nem, mert sokkal többet nyer azon a 
gazdálkodó, amikor csak a negyedét viszi el a szemétnek. Nem értem, hogy miért nem 
tudunk ketten, nem a nyilvánosság előtt, mert ezt négyszemközt is ugyan így 
elmondtam, hogy emelkedjünk már ezen felül. Mert az a baj, hogy sajnos ezt én is így 
látom Képviselő Társaim, hogy ezzel lehetnénk rugalmasabbak, év végén azt mondja 
Főnök Asszony, hogy 200 ezer Ft-tal toldjuk meg a fuvart, mert ennyit is megért volna, 
mert ezek, amit kidobtak zsákot, előtte ott volt a kukánál, elvitték a kukát és ott 
maradt a zsák, a kutya szanaszét tépte. Jelen pillanatban három helyet is tudnék, ahol 
összeszedte helyesen, ahol a szemét keletkezett, zsákba beletette, oda tette a kuka 
mellé. Ez nem is lenne annyira jellemző. De sajnos elég sok gazdátlan kutya van a 
településen, vagy amelyiket nem kellően felügyeli a gazdája, az a kutya ki tud menni a 
közterületre. Tényleg arra kérném Igazgató Asszonyt, hogy találjunk már erre 
megoldást, akár külön szerződésben is oldjuk már meg.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Polgármester Úr én már többször is mondtam Önnek, ha van a településen valamilyen 

rendezvény, vagy külön rendel, hogy hozzunk már ide egy konténert, külön szerződés 
keretében kapacitás függvényében idehozzuk, idejön az autó, lerakja a konténert, érte 
jön amikor akarja, lemérjük annak van egy ára, ki kell fizetni. Nem is erről van a vita. 
Máshol is így csináljuk, hogy a kuka mellől nem visszük el a zsákot. 42 településről 
hordják be hozzánk a hulladékot, nem engedhetem meg magamnak, hogy egyes 
településekkel kivételt tegyek.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Képzeljétek el a Tisza-parton is mellé tette a kukának, az a baj ezzel, hogy akkor ő most 

kerítsen egy lovas kocsit, vagy bárkit, hogy azt az egy zsákot vigye el. Én kihelyezhetem, 
amit az Igazgató Asszony mond, az is teljesen járható út, át is gondoltam. Én ezt tavaly 
tavasszal, csak nem tudta Igazgató Asszony, hogy miért vittük vissza, félig sem volt a 
konténer, mert bele lett borítva a belsőség. Augusztus közepén a legnagyobb üdülési 
szezonban, ha 4 napig a hal belsőséget ott hagyjuk, gondolja át mindenki.  
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Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Erről inkább ne beszéljünk, ez veszélyes hulladék, ezt teljesen máshová kellene vinni, 

ezen lépjünk már túl.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Akkor is ebbe bele kell gondolni, amit mindenki elfelejt, 550 lakóház van az 

üdülőtelepen és 230 a Tisza-parton. Azért ilyen szokványos a környéken nem túl sok 
van, Mezőcsáton van még közvetlen, Tiszafüreden máshogy jelentkezik.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Van ilyen több település is, Abádszalókon, Bogácson is külön van.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Arra kérem Igazgató Asszonyt, hogy erre keressünk megoldást. Zsákot vásárolhat 

minden tiszacsegei, mert amikor képviselő voltam, akkor csak az üdülőben engedték.  
 

Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Félreértett, zsákot a többlethulladék vásárlására lehet venni. Ha tudom, hogy hétvégén 

megtelik az edényzet, akkor a többlethulladéknak zsákot kell venni, Tiszacsegén 
megvásárolható. 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Akkor azt kérem, hogy kötelessége elvinni a településről, mert akinek kevés hulladéka 

keletkezik, mert a zsák lényegesebben olcsóbb.  
 

Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Nem olcsóbb.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Olcsóbb, mert megvesz egy évben 10 zsákot.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Polgármester Úr elmegyünk egymás mellett beszélgetésbe. Mindenkinek kötelező 

igénybe venni a hulladékszállítást. A lakosoknak azért nem kell szerződést kötni, mert 
kötelező, nem szerződéskötés kérdése, hanem kötelező igénybe venni. Erre a 
közszolgáltatásra az önkormányzat köt vagy nem köt szerződést a közszolgáltatóval, 
mert neki a kötelessége megoldani a településen.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Nem sietjük el, megnyugtatom Igazgató Asszonyt. A képviselő társaim, ha engem nem 

siettetnek, akkor megmondom őszintén, hogy ezt a szerződést én ma meg a héten nem 
fogom aláírni, még utána járok. A legfontosabb, hogy amennyi szemetet elvisznek a 
lakásról azt fizessék ki, akkor ebbe találjunk egy közös megoldást, ha a kuka félig van, 
akkor felárat fizessen valaki, közelítsünk az igazsághoz, mert éves szinten, kevesebb 
hulladék kerül ki, ennek én sem tudom a magyarázatát. Lehet az üdülősök is elviszik a 
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hulladék egy részét, mert a szelektív hulladékgyűjtést gyakorolják, ami koszos itt 
marad, a többit elviszik, ezt is eltudom képzelni. Továbbra is azt mondom, hogy 
vizsgáljuk felül vagy cimkés rendszerrel vagy chip rendszerrel, annyiért fizessenek a 
tiszacsegei lakosok, amennyi hulladékot elszállít ez a Kft és már meg is egyeztünk. 
Addig míg erre nem találunk megoldást, ha most többségben lesztek, 6-an vagyunk, 
ilyenkor a polgármester ahová dönt, akkor úgy fogjuk érvényesíteni, úgy tudom így van 
a jogszabályban is, de ha 4-en úgy döntötök, hogy írja alá, aláírom, ha nem, akkor én 
jelen pillanatban, amiért nem a szemét szállítás mértékéért fizet egy nyugdíjas, ebben 
járjunk el. Nagyon sajnálom, hogy a többi polgármester kollégám ilyen könnyen 
megértette, nem a választás miatt, én már egy éve Igazgató Asszony tudja, ugyan itt 
tartottam. Nem mondhatom, hogy ő, mint Igazgató a kérésemnek nem tett eleget, és 
felelőtlenül áthúzta, nem kettőnk között van probléma, de ő Tiszacsegéhez nem tudott 
alkalmazkodni. Senki ne az Igazgató Asszonyt keresse. Arra kérlek benneteket, hogy 
forduljunk az államhoz, mivel 49%-át átvette az állam, Tiszacsegére, mivel egyedüli ez a 
település, ezért egy egyedi szerződést engedélyezzenek, ezzel a minimális 
különbséggel és keressünk rá közösen Igazgató Asszonyt tiszteletben tartva egy 
megoldást.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Ha már szóba került az állami tulajdon, a magyar állam kivásárolta a Remondis 

cégcsoportot, az kivonult az országból, ezáltal nálunk 49 %-ban tulajdonossá vált, 51%-
ban maradtak az önkormányzatok, szó volt róla, hogy megvásárolja az önkormányzatok 
tulajdonrészét is, így a magyar állam az általa meghozott törvényeknek a hatását fogja 
látni, hogy mit értek el vele. Annyit még mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a 
jelenleg érvényben lévő szerződésünk június 30-án lejár törvényileg, hiába kötötték 
meg annak idején 2026-ig. 2014. június 30-ig megszűnik minden ilyen szerződés és csak 
a megfelelő kritériumokkal rendelkező gazdasági társaságokkal kötött szerződés az 
érvényes 2014. július 01-jétől. Csak tájékoztatás képen mondom, hogy már 
módosítottunk a szerződésen az előzetes megbeszélések alapján, ez már nem ugyan 
az, amit máshol aláírtak, egyedül itt maradt meg a kétszeri lomtalanítás. Amennyiben 
nem sikerül dűlőre jutnunk hétfőn éjfélig, akkor  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 De tudunk, Igazgató Asszony én azt kérem, hogy erre találjunk megoldást, hogy ami 

munkát elvégez ezen a településen, azért fizessenek a lakosok, ne azért, mert gondolok 
egyet és egy üres nagy kukát megbillentettem, és van egy ürítés, és ugyan annyi 
legyen, mint aki színig belezsúfolta a szemetet. Azt mondom, hogy mind a ketten 
engedjünk.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Én már engedtem Polgármester Úr.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ebben az egy pontban van nekem kérésem, és inkább felajánlom, hogy arra külön 

konténert hozok, elég az egy lomtalanítás, felvállaljuk a másikat, felajánlom az Igazgató 
Asszonynak, hogy legyen nálunk is egy lomtalanítás, de csak elvégzett munkáért 
fizettessük a nyugdíjasokat. Sajnos Tiszacsegének a lakosai elöregszenek, egyre több 
nyugdíjas van, ha azt mondom, hogy 35%-a nyugdíjas, akik nagyon tisztességesek, 
azokat sújtjuk pontosan vele a legjobban, ezért kérem az Igazgató Asszonyt, hogy 
ebben fussunk egy kört.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Én azt mondtam a múltkor is Polgármester Úr, hogyha én magánemberként ülök önnel 

az étteremben egy halászlé mellett, akkor magánemberként nekem is megvan a 
véleményem a vonatkozó törvényekről. De mint a társaság vezetőjének be kell 
tartanom, amit oda leírtak, ha egyetértek vele, ha nem, nekem ezt kell betartani.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki egyetért azzal, hogy továbbra is az elszállítás díja arányos legyen a szemét 

mennyiséggel és a polgármester ebben továbbra is tárgyalásokat folytasson, az tegye 
fel a kezét.   

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Polgármester Úr, ezt a szerződést kell aláírni, amit már módosítottunk az Ön igénye 

szerint, pontosítok, rosszul fogalmaztam, nem kötelező.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Arról lemondok, arról az egyről lemondok, lesz kétszer, de az egyiket az önkormányzat 

átvállalja.  
 

Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Ezt már átbeszéltük.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Azt kérem még egyszer, hogy azért fizessenek a tiszacsegei lakosok, amennyi szemét 

keletkezett, és azt fizessék ki. Ez a kérésem és így módosítsuk a szerződést.  
 
Losonczi János alpolgármester:  
 Igazgató Asszonynak értettem a kérését, nekünk azt kell megszavazni, hogy elfogadjuk 

ezt a szerződést, semmi mást, vagy nem.  
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Végigmehetünk rajta, hogy van-e még valami igény, mert már végigmentünk, egy-két 

dolgot átírtunk kölcsönös megegyezés alapján. Ezt, amit Polgármester Úr kér, valljuk be 
van némi igazsága, de a vonatkozó törvények szerint nem tudom ebbe belefogalmazni.  
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Losonczi János alpolgármester:  
 Bizottsági ülésen is felvetettem a mennyiségi mérést, nyilván nem dekára, grammra, 

meg azt sem jó, hogy valakinek soha nem képződik, nem lenne-e kivitelezhető, hogy 
ürített kukát vagy nem, akkor meglehetne állapodni, hogy havonta mennyit tudunk 
elengedni, havonta egy-két ürítést eltudunk engedni a négyből, akinek tényleg nincs, 
vagy hasonló megoldásban, hogy közelítenénk ahhoz az állapothoz, ami valós.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Nekem a rendelet szerint kell végezni a munkámat, a 16/2002-es Egészségügyi 

miniszteri rendelet ekkora településen a heti egyszeri kötelező ürítést írja elő, nem 
kérdezi, hogy hány éves a néni.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Igazgató Asszony, ezeket a képviselőket megválasztották, azért, hogy ilyen esetekben 

az ő érdekeiket képviseljük. Ez olyannyira jogos érdek, hogy nagyon komolyan 
mondom több esetben is, hogy ami miatt nem véletlenül gondolkozott ez a kormány is 
ezen, mert nagyon sok közszolgáltató indokolatlanul emelt árat, itt most a 
közszolgáltatóval kapcsolatban ilyen el sem hangzott, csak az hangzott el, hogy 
Tiszacsegéről vigyük el a keletkezett hulladékot, találjuk meg ennek a módját, a másik 
pedig, amit elvisznek innen hulladékot, azért fizessenek a lakosok. Ezt jelezzük a 
minisztérium irányába, én tényleg fogok menni addig, mert én így ezt jogtalannak 
találom. Írjuk alá a szerződést, hogy Önök végezzék a közszolgáltatást, de azt az egy 
pontot lebegtessük.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Érvényes közszolgáltatási szerződéssel kell rendelkezni a jövő héten kedden, mert csak 

akkor jövünk, ha érvényes közszolgáltatási szerződés van. Abba csak azokat tudom 
beleírni, amit a pillanatnyilag érvényben lévő törvények és rendeletek megengednek. 
Polgármester Úrnak teljesen igaza van, magánemberként maximálisan támogatom, de 
a törvények nem teszik lehetővé. Az állam bejött tulajdonosnak, megvette a Remondis 
cégcsoportot, a múlt héten sor került még egy cégcsoport megvételére, az országnak 
túlnyomó részét lefedte ezzel a magyar állam. Bízom benne, hogy lesz változás, mert 
valóban úgy van, vízben, gázban, áramon tudok takarékoskodni, mert vagy felcsukom, 
lezárom, de tudom befolyásolni, ezt nem tudom befolyásolni, ha egy zacskó van 
benne, akkor is egy kuka, ha teli van, akkor is egy kuka. Teljesen osztom a véleményét, 
de pillanatnyilag nem tudok rajta változtatni.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az önkormányzat intézményeinél a szemétszállítással nincs gond, a magánembereknél 

van, és mi a magánemberektől kaptuk a felhatalmazást, tehát végül azt mondom, hogy 
a magánemberek felhatalmazásáról kell, hogy döntsünk, ha az ő érdekeik nem mennek 
szemben az érvényben lévő jogszabályokkal, akkor ezzel nekünk élni kell. Nagyon sok 
magánembernél az APEH behajtást fog tenni, ennek egy része tényleg jogos. Ne 

 15 / 57 
 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
2014. JÚNIUS 25. NAPJÁN 
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
menjünk szembe, mert a törvényalkotó azért írta elő a kötelezettséget, ennek ellenére 
pluszba kiviszi az út mellé, mert neki is megvan a sajátos elképzelése, ami helytelen.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 62 millió Ft-tal tartozik a város, miközben egy negyedévre 8 millió Ft-os számlát adunk 

ki.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Tudok olyat, hogy a régi időkben azért, hogy a gyerekeknek ketté választotta a 

portáját, hogy a gyereké lesz a porta, kétszer jött számla, mert a nyilvántartás szerint 
nagyon sokáig így ment ki. Ezek olyan jellegű problémák, hogy beszélni kell róla. A 
másik az önkormányzat fizette egy időben a lakosok helyett is, az önkormányzat ezt 
átvállalta, mi ezt folyamatosan fizetjük minden felszólítás nélkül, sikerült akkor 
megegyezni, ott is jó példával járunk elől. Ezek közül is nagyon sok jogos igény van, 
egyszerűen ne éljünk már azzal, hogy rendben van. Nem lehetne most átértékelni és 
50 %-os amnesztiát alkalmazni?  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Akinek nem jogos, meg üres telke van, írjon egy levelet. Remélem most már ilyen 

nincs, mert frissítettük az adatbázis. 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a Képviselő Társakat, hogy kívánnak-e hozzászólni?  
 
Simon Albert PÜB. elnök: 
 Szóba került a lomtalanítás, meg hogy mennyit raknak ki, meg mennyit nem az 

emberek. A lomtalanításkor mindenki kap egy listát, amelyen rajta van, hogy mit lehet 
kitenni, vélhetően annak a mennyiségnek, ami illegálisan kerül ki, elég nagy része lehet 
az, ami nincs rajta a listán. Erre van valami megoldás?  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Polgármester Úr tavaly kivitt az illegális részre, amit én ott láttam a műanyag szék, 

fotel, stb. tipikusan lom.  
 
Simon Albert PÜB. elnök: 
 Ami nem, arra van valami megoldás?  
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Az elektronikai hulladékba, amíg bele tudtunk folyni, addig segítettünk, az rendben 

volt, de az úgynevezett veszélyes hulladék gyűjtésére az önkormányzatnak valakivel le 
kellett szerződni.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Vittek is átlagon felüli mennyiséget.  
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Simon Albert PÜB. elnök: 
 Olvastam a szerződés IV. rész 1. 12.-es pontjában: „Ha a hulladék nem a szabványos, 

zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltató jelzett zsákjában kerül kihelyezésre, 
úgy Közszolgáltató nem köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére.” Ide 
nem az van írva, hogy nem viszi el, nem köteles, egyértelműbben kell fogalmazni, mert 
ebből az nem derül ki.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Mint mondtam, erre kaptunk egy útmutatót, hogy mi legyen benne és hogyan. 

Nagyobb településeken, meg az ország nyugati részén léteznek olyan autók, amelyek 
már mérik, akkor a plusz hulladékot megméri, hogy mennyi, nekünk nincsenek ilyen 
autóink. Nagyon remélem, mivel állami tulajdon, előbb utóbb eljutunk oda, hogy 
lemérjük, hogy mennyi. Ennek is az a hátulütője, elmondták már polgármesterek is, 
mert ha a mért után kell fizetni, akkor az fog történni, hogy vagy kirakja, vagy nem, és 
megint összegyűlik a zsákos és kirakja a falu szélén, mert akkor nem kell fizetni. Ez lesz 
a vége.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Nem, mert akkor szigorítani kell a mezőőröket, felkérjük a polgárőröket.  
 
Tóth Imre SZEB. elnök: 
 Én is úgy gondolom, hogy valahogy jelezni kellene a cégnek is az állam felé, hogy 

megoldást keressen az állam is, el nem végzett munka után nem jogos pénzt kérni. A 
lakosságot az bántja, hogy téli időszakban, mivel falusi jellegű település, konyhai 
hulladék nem kerül ki a kukába, oda olyanok kerülnek, amit nem tud felhasználni. Téli 
időszakban lehet ez havi két alkalom, amikor nem veszi igénybe a szolgáltatást, ez elég 
komoly összeg.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Az állami tulajdon képviselőjével napi kapcsolatban vagyok, Nemcsik Tibornak hívják, a 

vagyonkezelőnek volt a kabinetfőnöke, bombázzuk ezekkel. A 42 településből 
legnagyobb város Mezőkövesd, utána Tiszafüred, Füzesabony, városkának lehet 
nevezni, nem beszélünk nagy városról, a törvényalkotó Budapestben, Szolnokban tud 
gondolkodni, a törvény nem arra született, szerintem az ország nagyobb részében nem 
nagyváros van.  

 
Tóth Imre SZEB. elnök: 
 A lakosság zöme tisztességes, nem fogja kivinni az erdőbe, rossz megközelítés az, hogy 

automatikusan az következik, hogy tele lesz szeméttel az erdő, több nem lesz, mint ami 
eddig volt, sőt még kevesebb lesz, ha méltányos díjszabás lesz. Annak idején, amikor a 
Remondis-szal szerződést kötött az önkormányzat, elég keményen mondta a 
Remondis, hogy nagy figyelmet fordít az újrahasznosítható anyagokra, mert ezzel is 
bevételt akar szerezni. Én tanúja voltam, hogy összeöntötték a műanyag flakont az 
üveggel.  
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Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Egyszer már voltam itt testületi ülésen, akkor is mondtam, hogy tessenek már eljönni 

hozzánk lerakóba. Az üveget nem öntjük össze semmivel. Könnyen előfordul, hogy a 
pet palackot meg a papírt összeöntjük, azért mert, amikor bejön a szelektíves autó 
bemegy a válogató csarnok közepére és leborít mindent, akkor odamegy 2-3 ember és 
szétszedik, mert a pet palackot egy válogató soron színre szétválogatjuk. Villával, kézzel 
kiszedik a papírt, jobb esetben, meg kiszedik a tyúkbelet, halbelet, döglött kutyát, ezt 
megint nem tudom megérteni, hogy ilyet miért csinál valaki, aki veszi a fáradtságot, 
hogy szelektíven gyűjt, miért teszi tönkre a munkáját azzal, hogy beledobja az oda nem 
való dolgokat. Higgyék el, számtalanszor van olyan, hogy leürít a szelektíves autó a 
válogató csarnok közepén és olyan állapotban van a hulladék, hogy azt mondjuk, hogy 
rakjátok vissza és vigyétek a depóniára, mert nem lehet kiválogatni. De egyébként 
válogatjuk. Tényleg nagyon őszintén mondom, hogy tessenek eljönni, szétnézni, Csege 
nincs messze, megbeszélünk egy időpontot, hogy hogy működik a mi rendszerünk, 
nagyon szívesen látunk iskolás csoportokat, mert úgy gondolom, hogy a szelektív 
hulladékkezelésre fiatal korban kellene megragadni az alkalmat. Kisgyerekeket 
próbálunk megcélozni. Az óvónő is rácsodálkozik, hogy nálatok ilyen munka van, nem 
hiszik el, mert mai napig azt hiszik, hogy jön az autó belerakja, ott meg valami gödörbe 
beleborítják és jól van. Komoly rendszerek vannak, kamerás megfigyelés, számtalan 
szabálynak kell megfelelnünk.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az üdülőövezet egy részén sikerült a kátyúzást megcsinálni, kérhetném-e azt, hogy 

mindig az üres kocsi menjen az üdülőbe, utána a Tisza-part, visszafelé a faluba. Az 
üdülőben kezdje és üres kocsi menjen be, hogy a teher minél kevesebb legyen.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Ezt felírtam, ez ennyibe telik, hogy eztán így legyen.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Továbbra is szeretném azt kérni, hogy minden szemetet szállítsanak el a kuka mellől, 

ha össze van szedve zsákba, a másik pedig, hogy a mennyiség után fizessünk, ezt 
kérem, hogy kerüljön bele a szerződésbe. Aláírjuk a szerződést, ez a kiegészítése, hogy 
csak akkor lép életbe a szerződés, ha ezeket megoldják, a többivel egyetértünk. Ezzel a 
kiegészítéssel kérném, hogy ez kerüljön rá.  

 
Tóth Imre SZEB. elnök: 
 Megkérnénk Igazgató Asszonyt, hogy ezeket a problémákat, amiket feltettünk, mivel 

42 település problémája is, tolmácsolja az állam felé, hogy gondolják át a dolgokat.  
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Testületi ülésekre járok az utóbbi hetekben, mindenhol ez a probléma, mi mondjuk is, 

ezzel nincs baj. Amit Polgármester Úr nagyon szeretne, nem tudom belevenni ebbe a 
szerződésbe, ha ezt így szavazzák meg. 
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Én azt kértem a Képviselő-testülettől, hogy azt engedje, hogy én csak úgy írjam alá ezt 

a szerződést, hogy ezzel a kiegészítéssel lépjen ez életbe, hogy vigyék el Tiszacsegéről 
az összeszedett hulladékot, mindegy milyen zsákban van, a másik, hogy vizsgáljuk felül 
az elvitt mennyiségnek is a pénzbeli értékét, erre találjunk egy megoldást, ezzel a 
kiegészítéssel lépjen ez érvénybe.  

 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Igazgató Asszony elmondta, ha ez nem kerül aláírásra, akkor jövő héten kedden nem 

tudják elvinni a hulladékot.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kifogja jelölni a Katasztrófavédelem, az ő felelőssége.  
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Polgármester Úr szerint kit fog kijelölni?  
 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Csak Tiszafüredet.  
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Ugyan ezek a feltételek maradnak.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ha a képviselők többsége azt mondja, hogy írjam alá, akkor Igazgató Asszony nyert.  
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Most úgy néz ki, hogy egy Szolnok megyei településre kötelezően ki fog jelölni 

közszolgáltatónak, egy olyan területre, ahová eddig nem jártunk. Ha önkéntesen nem, 
akkor az van, hogy a Katasztrófavédelem értesíti a környezetben található 
közszolgáltatókat, hogy önként vállalják-e. Az említett esetben is ez történt, ha 
Csegénél ez sorra kerül, akkor befogom vállalni az önkéntet, de kötelezni fogják, hogy 
írja alá a szerződést, a múltkori megbeszélésünk után, mint ahogy jeleztem is 
Polgármester Úrnak, felvettem a kapcsolatot Debrecenben a katasztrófavédelem 
illetékesével és megküldtem a felvett jegyzőkönyvet és a szerződést, hogy nézze meg, 
hogy mi a szándék, mit szeretnék aláíratni és van-e valami kifogása. Nem jelzett 
negatívumot nekem vissza, ki fognak jelölni valakit, valószínűleg minket fognak 
kijelölni, de ettől még az önkormányzat a kormányhivatal felé valami elszámolással 
még fog tartozni.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Drága, úgy tesz nekem, mintha én ettől megijednék, mert a Kormányhivatal, én jót 

akarok, én pont azt akarom, hogy vigyük el a szemetet Tiszacsegéről.  
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Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 De ugyan úgy nem viszik el kedden sem a többet, kedden még akkor biztos, hogy nem 

is jövünk.  
 
Derzsényi János PÜB. tag:  
 Olyan kérdésem lenne, hogy ürítési díj fizetés van, ahányszor üríti a kukát, annyit 

fizetünk. Ezen nem lehetne-e esetleg változtatni? Nem vagyok itthon egy hónapig, 
miért fizessek ki 1.800 Ft-ot, ebben valamit lehetne lépni? Ürítés arányában fizessem 
én a díjat.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Azt mondja az egészségügyi rendelet, hogy normál életvitel mellett minden héten 

keletkezik hulladék. Aki egy hónapnál tovább nem lakja az ingatlanját, igazolható 
módon, az kérheti az egy hónaptól a szüneteltetést. Lehet olyan, hogy idős nénit 
elviszik a gyerekek magukhoz, ilyen többször van, hogy novembertől márciusig 
elköltözik a mama a gyerekekhez, majd tavasszal visszajön, ezt be kell jelenteni, az 
edényzetet erre az időszakra le kell adni. Tipikusan ez a leggyakoribb, de végül is bármi 
lehet, és amikor visszaköltöztetik a mamát, akkor kapnak edényzetet.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Tehát aláírjuk azzal a kikötéssel, hogy Tiszacsegéről mindenféleképpen szállítsák el a 

szemetet, oldják meg és kérjük, hogy 6 hónapon belül pedig ennek a finanszírozási 
oldalát is nézzük meg. Ezt rá kell írni, így aláírjuk és lesz ami lesz, mehet a 
Katasztrófavédelemhez.  

 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Én is felveszem a kapcsolatot a Katasztrófavédelemmel, de kötelessége az 

önkormányzatnak lesz, hogy 2014. július 01-jétől nincs hulladékszállítója.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Én így akkor sem, Igazgató Asszony aláírjuk, most mondtam, hogy aláírjuk, csak ezzel a 

kikötéssel.  
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 De én meg nem írom alá, és 2014. július 01-jén nem lesz az Ön asztalán, mert a 

Kormányhivatalnak azt hiszem 8 napon belül meg kell küldeni.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ez a magánügye, hogy aláírja vagy nem.  
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Ha a magánügyem lenne, akkor én nem lennék itt, de nem a magánügyem.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Én biztos, hogy aláírom, ezzel a kikötéssel. Képviselő Társaim az a kérés először, aki azt 

mondja, hogy így változatlanul így írjam alá és ne tegyek mellé megjegyzést, azt tartsa 
fel a kezét.  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – beterjesztett szerződés 
tervezetet – 3 fő igen, 3 fő nem szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a 
szavazásnál) nem fogadta el.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Én ráfogom írni a szerződésre megjegyzésnek, hogy kérem, hogy 6 hónapon belül 

térjünk vissza az elszállított mennyiség pontosítására, a másik pont, hogy minden 
összegyűjtött zsákban lévő szemetet mindenféleképpen szállítsák el.  

 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Egy pillanat, akkor jövő héten, kedden nem lesz szemétszállítás?  
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 Hétfőn még lesz. 
 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Hétfőn még lesz, kedden már nem lesz? Addig benne lesz a kukákban a szemét, addig 

fog büdösödni, meg erjedni. 
 
Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője:  
 A rosszabbik eset, amikor bizonyos ideig nincs elszállítva, akkor az ÁNTSZ magasabb 

fokozat, amikor elrendeli.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Majd meglátjuk, elküldi Igazgató Asszony, ahová kell.  
 

Berencsi Zoltánné NHSZ Kft. ügyvezetője távozott az ülésről.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ez azért nem egyszerű, alá lesz írva a szerződés, kiegészítéssel.  
 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Semmi gond, ami jogos, jogos, de el kell mondani a lakosoknak, hogy csak egy helyről 

lesz szemétszállítás.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Egyenlőre a szerződést értelmezd helyesen, én alá fogom írni kiegészítéssel. Az meg az 

Igazgató Asszony felelőssége. Ha egyszer is kimarad, Battyhány u 2. szám alatt lakok, 
305775482 a telefonszámom.  
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Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Tőlem hétfőn viszik.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Akkor azt mondom, minek ülünk itt órákat.  
 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Ha kifizetnénk az az 5 millió Ft-ot, 26 kedvező tárgyaláson lehetnénk túl. Kiskuka, 

akármi a nyugdíjasoknak. 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Sanyi ilyet nem mondj nekem. Ilyet soha nekem ez az Igazgató Asszony soha nem 

mondott, biztos álmodtál egyet.  
 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Nem álmodtunk, Losonczi Úrral voltunk, 17 millió Ft tartozásunk volt, azt mondta, ha a 

felét kifizetjük, a másik felét elengedi és tárgyalási alap a 30 literes kuka. 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Mi nem a felét, hanem a teljes egészét felvállaltuk, elengedtek belőle az 1/3-át, 24 

millió Ft-ból 17 millió Ft-ot kellett kifizetni, azóta is fizetjük folyamatosan, nincs 
elmaradásunk. Ezzel kapcsolatban is kértünk és nem teljesítették. Rosszat nem kértem, 
majd ha nem vinnék el a szemetet, akkor én is úgy gondolom, hogy akkor majd azért 
vagyunk, hogy intézkedjünk, eddig is összejöttetek rendkívüli testületi ülésre, ezután is. 
De elfogadhatatlannak tartom, de gondolom te is, miért fizessenek érte, rossz a 
szabályzat. Akkor most miért készítünk egy újat?  

 
Tóth Imre SZEB. elnök: 
 Ezzel mindenki egyetértett Sanyi, hogy ez nem jól működik ez az egész, de valahol 

ahogy elmondta, neki a törvényeket kell betartani.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Imi van egy olyan törvény, hogy csak elvégzett munkáért lehet díjat kérni. Ha már 

összegyűjtik a szemetet, ha egyik oldalról nem viszi el, mert tényleg három műanyag 
kuka van benne, mert egy napra jött haza, a másik pillanatban meg hazajött a család, 
kétszer annyian vannak a lakásban, akkor meg nem viszi el a szemetet, egész évben pár 
ilyen alkalom van, miért nem lehet ezt egy kicsit oda igazítani, ahová kell.  
Azzal a kiegészítéssel írom alá, hogy 6 hónapon belül térjünk vissza az elhordott 
szemétmennyiséggel arányos legyen a költség, illetve minden szemetet vigyenek el 
Tiszacsegéről, ami a műanyag zsákban a kuka mellé kerül, természetes, ha ezért külön 
díjat számol fel, arról hajlandóak vagyunk tárgyalni.  
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Bagdi Sándor alpolgármester: 
Értelmesen elmondják, ha a kukám mellé veszek egy szemetes zsákot, amin biléta van, 
500 Ft-ért, elviszik.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Csak Sanyikám, amikor 2 kupa van benne, akkor is csak a zsákot vedd te is meg, ezt 
értsd meg.  
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Akkor bemegyek és lemondom a kukámat egy hónapra, és használok két zsákot.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Ez az ami nem megy, mert nem mondhatod le, azért volt a cirkusz. Én most is azt 
mondom Sanyi, hogy ezzel most tényleg nem vagy kellően informálva a Remondis-szal 
kapcsolatban. Teljesen jogosnak tartom azt, hogy elmegy valaki egy hónapra 
szabadságra, akkor is négyszer üríti, de ha visszajön és itt van családostól, akkor 
keletkezik egy zsák, meg egy kicsi, akkor azt nem viszi el.  
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Elmondta, ha elmegy egy hónap szabadságra, adja le a kukáját.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
29 napról beszélek, és a nyugdíjasoknál? Van itt 30%-a a településnek olyan Sanyi, 
nincs itt pénze már az embereknek szemetelni. Akkor az a kérésem, hogy azzal a 
megjegyzéssel írjam alá, hogy arányos legyen a fizetéssel a szemétszállítás, és minden 
szemetet szállítsanak el Tiszacsegéről. Aki ezzel a kiegészítéssel egyetért, 
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Számomra ez akkor is azt jelenti, hogy azzal a megjegyzéssel írod alá, akkor is el kell 
dönteni, hogy aláírod vagy nem írod alá, attól függetlenül, hogy milyen megjegyzést 
fűzöl hozzá. 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Nem biztos Berti, csak figyelembe kell venni, hogy ez akkor lép érvénybe, hogyha 
ezeket teljesítik.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
De ha nem veszik bele, mert Igazgató Asszony azt mondta.  
 

Losonczi János alpolgármester: 
Most adunk egy 6 hónapos időt, attól alá kell írni, elfogadjuk, most aláírásra kerül, de 
teszünk egy ilyen megjegyzést. 
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Szilágyi Sándor polgármester:  
Így van, 6 hónap múlva erre visszatérve orvosolják.  
 

Losonczi János alpolgármester: 
Aláírásra kerül most jelenleg, 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Így van, azzal a kikötéssel, hogy 6 hónapon belül térjünk vissza, ez a szerződés 6 
hónapig érvényes.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Most vagy aláírod vagy nem?  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Mondtam, hogy aláírom ezzel a kikötéssel.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Ezzel nincs nekem kifogásom.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Először arról szavazzunk, mivel újra vita volt és értelmeztük a jogszabályt. Az a 
kérésem, hogy az idáig szavazást, amit szavaztunk tekintsük semmisnek, aki ezzel ért 
egyet, vagy maradjon ugyan így?  
 

Losonczi János alpolgármester: 
Az a szavazás nem jelent semmit sem, annak nincs jelentősége. 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Akkor az a kérdésem, aki azzal egyetért, mivel már csak hárman vagyunk, mert ők 
szavaztak, hogy azzal a kiegészítéssel, hogy 6 hónap múlva térjünk vissza addig ezekre 
a problémákra találjon megoldást, ez a szerződés 6 hónapig legyen érvényes vagy 
térjünk ki ezekre a problémákra. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés-tervezet tárgyalására 6 hónap  múlva visszatérnek – 3 fő 
igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) nem fogadta el.  
 
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Azért mondtam Polgármester Úr, hogy úgy tedd fel a kérdést, hogy a jelenleg előttünk 
lévő szerződést kiegészítve azzal, amit rá akarsz írni, utána az volt a következő, hogy mi 
hárman nem szavazhatunk, mert már szavaztunk.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
Azért mondtam, hogy tegyük semmissé.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Az sem volt semmilyen szavazás. Számomra a kérdés, az, hogy előttem van egy 
előterjesztés, itt Igazgató Asszony elmondta, hogy ő az érvényes szabályok alapján, 
meg hivatalból nem fog ezen változtatni, amellett, hogy egyetért, mint magánember. 
Megteheti a polgármester és a képviselő-testület, azt, hogy miután aláírta, hogy 
elfogadja a szerződést, tesz valami megjegyzést, nem biztos, hogy azt figyelembe 
fogják venni, nem látok esélyt rá.  
 

 Bagdi Sándor alpolgármester: 
Kiegészítést kérhetünk, hogy mi az óhajunk.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Amit én elmondtam, az annyira egyértelmű, hogy irányomba ezzel rengetegen 
megkerestek. Biztos emlékeztek a 2 évvel ezelőtti falugyűlésre, ahol főleg az üdülősök 
voltak ott, kőkeményen elmondták ezt a dolgot és ez jogos is.  
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Jogos.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Mi is szenvedő alanyai vagyunk ennek.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Még egyszer felteszem azt a kérdést, mivel döntetlen, aláírjuk ezt a szerződést, azzal a 
kiegészítéssel, hogy 6 hónapig érvényes a szerződés, ezzel a kiegészítéssel, és 6 
hónapig hordják a szemetet, addig meg van időnk tárgyalni.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Akkor meg szembe megyünk a III. rész 2. pontjával, mert le van írva, hogy 2024. június 
30-ig érvényes. Akkor azt írjuk alá, hogy június 30-ig, mert benne van, akkor azt kellene 
írni, hogy nem addig, hanem 2014. december 31-ig érvényes.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Akkor írom alá, ha ti megszavazzátok, én biztos, hogy nem írnám alá, csak ezzel a 
kiegészítéssel. Ehhez van jogunk, olyan jogosat kérünk.  
 

Losonczi János alpolgármester: 
Határidő nélkül kell akkor megtenni, hogy alá lesz írva, de ezeket, meg ezeket 
szeretnénk rövid időn belül orvosolni.  
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Simon Albert PÜB. elnök: 

Csak ezzel már az a félelmem, ha egyszer egy ilyen dokumentumot valaki egyetértően 
aláír, attól kezdve, ami nem szerepel benne leírva, pontosítva, az már mindegy, hogy a 
hátuljára mi van ráírva. Most nem tudjuk beletenni, amit most szerettünk volna, mert 
nem fogadta el a másik fél, ettől kezdve teljesen mindegy, hogy milyen kitételt teszünk.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Nincs ezzel olyan nagy gond, akkor a Katasztrófavédelemhez azonnal küldjük meg, 
mert most jelen pillanatban a Kormányhivatal a mi döntésünket jog szerint azonnal 
felülírja és semmissé teszi, itt a szemetet elfogják vinni. De azért, mert valaki nem érti 
meg, hogy ez tényleg probléma, azért ne haragudjatok, hogy miért írjuk alá.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
De akkor nincs ilyen választási lehetőségünk, hogy igen, de csak így.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Berti én össze akartam hívni a többi polgármestert  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Vagy igen, vagy nem, ez a döntési lehetőségünk.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Nem Berti, hogyne lehetne véleményünk?  
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Véleményünk lehet, ha így ahogy elébünk tette, nem írjuk alá, 
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Akkor mondjuk azt, hogy nem írjuk alá, mert ezek a kitételek kellenek bele, úgy igen, 
de azt mondom, hogy igen aláírom, de ez majd kerüljön bele.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
A Katasztrófavédelem engem nem értesített.  
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Szavazzuk meg, most ezen ne múljon, vagy elviszik, vagy nem viszik el.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Rendben van, írjuk alá egy melléklettel. 
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Erre gondoltam, hogy küldjünk egy mellékletet, hogy mit akarunk, tárgyalnak velünk, 
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Csak amit Berti mond, nem fogják elolvasni. 
 
Tóth Imre SZEB. elnök: 

Bertinek van igaza, nem fogják figyelembe venni 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
1-es számú melléklettel érvényes,  
 

Tóth Imre SZEB. elnök: 
De azt nem fogják figyelembe venni. 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Próbáljuk meg, de akkor se hagyjuk. 
 

Losonczi János alpolgármester: 
Attól több, mintha semmit nem írunk mellé.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
A katasztrófavédelem biztos, hogy elviteti.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Vagy benne van a szerződésben vagy nincs benne, ha nincs benne mindegy, mit írunk 
hozzá.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Nem teljesen, azért ott is vannak emberek.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Szeretném, ha úgy lenne, de én most csak szárazon értelmezem a dolgot, ha egy 
szerződést aláírok, attól kedve pontot tettem arra a szövegrészre, ami abba 
belefoglaltatik, hogy nekem még mi a véleményem, meg a kérésem, leírhatom utána, 
de az már nem kötelez senkit semmire.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Én így nem írnám alá.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Akkor szavazzunk úgy, hogy nem fogadjuk el a szerződést, megfogalmazzuk, hogy 
milyen változtatást szeretnénk elérni benne, amennyiben ez teljesül, akkor elfogadjuk. 
Ezt úgy nem lehet, hogy igen vagy mégsem.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
De én felmerem vállalni Berti, ha nem írják alá, akkor külön kérem a 
Katasztrófavédelmet, hogy azért egy kicsit legyen már a valósággal az elhordás díja 
arányos.  
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Aláírja 41, Tiszacsege egyedül nem.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Nem lehet 41 településre egy szerződés ugyan olyan jó, nincs is ilyen üdülőtelepük, 
meg Tisza-partjuk. Tiszafüreddel kapcsolatban nincs igaza, ott laknak az üdülőben, 
Tiszacsegén pedig itt elmennek, csak hétvégére jönnek meg, több szemét keletkezik, 
mert jöttek most 10-en és nem viszi el.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
És akkor megint az a kérdés, hogy vajon a 41 önkormányzattal ugyan ilyen egyen 
szerződést köt? A 42-vel külön-külön figyelembe véve a sajátosságokat.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Nem tudjuk, de egyértelmű 
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Ha mindenkinek ugyan ez a szöveg van, akkor nincs apelláta.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Berti azt fogad el, csak nem mindenhol van ilyen felelős testület, aki megmeri ezt 
kockáztatni.  
 

Simon Albert PÜB. elnök: 
Az lenne a tisztességes, amit Te mondtál, hogy vegyük figyelembe Tiszacsege 
adottságát, üdülőterülete van, Tisza-partja van, nagyon sokan olyanok, akik nem laknak 
itt állandóan, csak időszakosan és másképp képződik a szemét, ennek megfelelően egy 
egyedire szabott szerződés. De ha ez egyen szerződés.  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Hajdúsámsonnak több ezerrel nőtt a lakosa, már 12 ezer körül tart, oda fiatalok 
mennek, innen meg elfele mennek a fiatalok. Akkor én csak azt kérdezem, ilyen 
vonatkozásban aláírjam a szerződést vagy ne írjam. Aki azzal ért egyet, hogy így, ahogy 
most van, aláírjam, az kézfelnyújtással szavazzon, mert én biztos, hogy így nem, csak ha 
ti szavaztok.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az előterjesztésben szereplő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-tervezet aláírását – 2 fő igen 
szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) nem fogadta el.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  

Ebben a formában nem, kiegészítést fogunk rá tenni, én megkockáztatom, azt csinál, 
amit akar. Aki azzal egyetért, hogy ezekkel a kiegészítésekkel, hogy arányos legyen az 
elvitel a fizetéssel, illetve minden szemetet, amit zsákba tesznek és mellé teszik a 
kukának, vigyék el, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
185. törvény 34. §-a alapján az alábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
köti az  NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (5350 Tiszafüred, 
Húszöles út 149.). 
„Záradék: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen szerződést a 
129/2014.(VI. 25.) KT. számú határozata alapján az alábbi kikötésekkel hagyja jóvá:  

1. A fogyasztók által  a szabványos, zárt tárolóedény mellé bármilyen zsákba 
kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató gyűjtse össze és szállítsa el.  

2. A Szolgáltató 6 hónapon belül találjon megoldást arra, hogy arányos legyen az 
elszállított hulladék a díjfizetéssel.” 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja.” 
 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést,  valamint az elhangzott kiegészítést – 4 fő igen 
szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
129/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 34. §-a alapján az alábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köti az  
NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.). 
 

„Hulladékgazdálkodási   
Közszolgáltatási Szerződés 

 
amely létrejött egyrészről 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5 
adószáma: 15728616-2-09 
statisztikai számjele: 15728616- 8411-321-09 
törzsszáma: 728614 
KÜJ szám: 
képviseli:Szilágyi Sándor polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről 
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az NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 5350. Tiszafüred, Húszöles út 149. 
cégjegyzék száma: 16-09-007814 
adószáma: 13262275-2-16 
statisztikai számjele: 13262275-3811-572-16 
bankszámla száma: 70100011-11086514 
KÜJ-azonosító: 101278287 
KTJ-azonosító: 100545936 
képviseli: Berencsi Zoltánné ügyvezető, Monoki Györgyi telepvezető 

mint Közszolgáltató (a továbbiakban mint: Közszolgáltató) – együtt: Szerződő felek 
- között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 
PREAMBULUM 

 
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.”) 9. § (1) bek. k) pont kb.) alpontja, valamint a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: „Ht.”) 33-34. §-a alapján, továbbá a 
közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről  
szóló  317/2013.  (VIII.  28.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban: 
„Rendelet”) 4.§-a, rendelkezései szerint a Közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést köt. Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2004. 
április 27-én „Hulladék összegyűjtésére, szállításáról, ártalmatlanításáról és 
hulladéklerakó üzemeltetésére” elnevezéssel szerződést kötöttek, melyet közös 
megegyezéssel 2014. 06. 30-al megszüntetik. Jelen szerződés, ezen hivatkozott 
szerződést hatályon kívül helyezi. A megszüntetett szerződés helyébe jelen 
szerződés lép, tekintettel a 2012.évi CLXXXV. törvény 
90. § (8) bekezdésben foglaltakra. 
 

I. A SZERZŐDÉS CÉLJA 
 

I.1 Szerződő felek a Ht. 33. és 34. §-ai alapján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést kötnek az Önkormányzat hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátási kötelezettségének jelen közszolgáltatási szerződés 
útján történő ellátása érdekében. 

 
I.2 Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató tevékenysége a Ht. és más vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak 
minősül, amelynek igénybevétele a közszolgáltatási területen az 
ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva - kötelező. 
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II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
II.1 Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgyűjtési, 

szállítási közszolgáltatást köteles végezni, amelynek teljesítését Közszolgáltató 
jelen szerződés aláírásával vállalja. 

II.2 Közszolgáltató feladata különösen az alábbiakra terjed ki: 
II.2.1  az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól 
összegyűjti és elszállítja - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes 
hulladék, valamint 

II.2.2. az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is. 
a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól évi két 
alkalommal összegyűjti. 

II.2.3 az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron 
gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és gondoskodik az 
elszállításáról, 

II.2.4 az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett 
hulladékot- az Önkormányzat egyedi megrendelés alapján - összegyűjti, 
elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről, 

II.2.5 a szerződés tárgyába nem tartozó, a megrendelő által igényelt további 
munkákat az Önkormányzat írásban köteles megrendelni, 

 
II.3 Közszolgáltató tevékenységét a Ht. és annak végrehajtási rendeletei, valamint 

az Önkormányzat vonatkozó önkormányzati rendeletei, előírásai szerint 
köteles végezni. 

II.4 Közszolgáltató a szolgáltatás megkezdésekor rendelkezik  az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kibocsátott legalább C/1 
minősítéssel, illetve minősítő okirattal,  valamint hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel, (melyek a jelen szerződés 1-2. sz. mellékletét 
képezik. 

II.5        A Közszolgáltató a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz az Önkormányzat által 
rendelkezésére bocsátott, illetőleg a saját tulajdonú vagyontárgyak 
(ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a Ht.-ben 
és más kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket 
biztosítani. A felek rögzítik, hogy a közszolgáltatói tevékenységhez szükséges, 
az Önkormányzatok tulajdonában álló eszközök bérleti díját 2026. 
december 31-ig esedékesen a Közszolgáltató 2006. december 31-ig történt 
pénzügyi teljesítéssel megfizette 
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III. A KÖZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI, ÉS IDŐBELI HATÁLYA 

 
III.1. A közszolgáltatás teljesítésének területi kiterjedése, Tiszacsege Város 

közigazgatási területe. 
III.2. Jelen közszolgáltatási szerződés 2014. július 01. napjától kezdődően 2024. 

június 30. napjáig tartó, határozott időtartamra kerül megkötésre. 
 

IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
 

IV.1. Közszolgáltató kötelezettséget vállal: 
IV.1.1 a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, mely közszolgáltatás 

teljesítése kizárólag törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 
esetekben szüneteltethető vagy korlátozható; 

IV.1.2 a közszolgáltatásnak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő 
környezetszennyezés mentes, és a vonatkozó törvények és rendeleteknek 
megfelel gyakoriságú elvégzésére, amiért szavatossággal tartozik; 

IV.1.3 a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, 
gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és 
képzettségű szakember alkalmazására; 

IV.1.4. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez 
szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére; 

IV.1.5. a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére, ártalmatlanítására a 
Tisza – tavi Hulladékkezelő Központban. 

IV.1.6. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről – ideértve bevételeit 
és kiadásait – évente történő beszámoló készítésére az Önkormányzat felé; 

IV.1.7. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatkezelés, adatszolgáltatás 
rendszeres teljesítésére, és nyilvántartási rendszer működtetésére; 

IV.1.8. évenként kétszeri lomtalanítás, illetve rendszeres, elkülönített gyűjtés 
teljesítésének biztosítására; 

IV.1.9. az OHÜ által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények 
folyamatos biztosítására és a minősítő okirat hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatti folyamatos meglétéért; 

IV.1.10. az ingatlantulajdonos hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása és a közszolgáltatással 
kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében könnyen 
hozzáférhető helyen ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer 
működtetésére, internetes honlapján az alkalmazott díjakkal és a 
lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás nyújtására; 

IV.1.11. fogyasztói kifogások és észrevételek 30 napon belüli kivizsgálására, ennek 
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eredményéről a bejelentő írásbeli tájékoztatására; 

IV.1.12. Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem az 
Közszolgáltató jelzett zsákjában kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltató nem 
köteles a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére. 

 
IV.2. Önkormányzat kötelezettséget vállal: 

 
IV.2.1 a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára 

szükséges információk ellenszolgáltatás mentes biztosítására; 
IV.2.2 a közszolgáltatás körébe nem tartozó és a településen folyó egyéb 

hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítésére; 

IV.2.3 a településen működtetett különböző közszolgáltatások 
összehangolásának elősegítésére; 

IV.2.4. a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 
ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölésére; 

IV.2.5. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítására a 
közszolgáltatási szerződés időtartama alatt a közszolgáltatásba bevont 
területen. 

V. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele 
 

V.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett 
közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve 
egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére. 

 
V.2 A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért 

Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna 
 

VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 
 

VI.1. A közszolgáltatás finanszírozásának (a díjfizetésnek) az elveit és szabályait a 
mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg a hulladéktörvény, majd 
későbbiekben annak végrehajtási rendelete állapítja meg. A 2014. évre 
vonatkozó közszolgáltatási díjakat jelen közszolgáltatási szerződés 3. számú 
melléklete tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (MEKH)  javaslatának 
figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. 

 
VI.2. A Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás 

illeti meg, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére 
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kötelezett fogyasztóktól közvetlenül jogosult beszedni (hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj). A Közszolgáltató havonta, illetve negyedévente utólag, a 
számviteli törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok előírásainak 
figyelembevételével bocsátja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra 
vonatkozó számlát a közszolgáltatást igénybevevők felé. 

 
 

VI.3. A Közszolgáltató a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a 
fogyasztókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítja, illetve a 
tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él. 

 
VI.4. A hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  igénybevételéért a közszolgáltatás 

igénybevevőjét terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított 
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

 
VI.5. A Közszolgáltató, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel köteles 

a közszolgáltatási díjjal késedelembe esett közszolgáltatás igénybevevőjét  - 
ajánlott levél útján, a díjhátralék keletkezését követő 30  napon  belül  -  
írásban  felhívni,  a  díjfizetési  kötelezettségének elmulasztására és felszólítani 
annak teljesítésére. 

 
VI.6. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének 

esedékességét követő 45. nap elteltével a Közszolgáltató - a felszólítás 
megtörténtének igazolása mellett, és a jogszabályokban foglalt egyéb 
feltételek teljesítésével - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.  A NAV 
jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi 
kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott 
díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a Közszolgáltatónak ezzel 
kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV átutalja a 
Közszolgáltatónak. Ha a behajtás eredménytelen, ennek tényéről és okáról a 
NAV igazolást ad a Közszolgáltatónak. 

 
VI.7. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Ht. 35. §-a szerinti települési 

önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat önálló hatásköre. Emiatt a 
települési önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjkedvezmény, vagy mentesség elszámolása (megtérítése) a 
Közszolgáltató részére az Önkormányzat kötelezettsége. 
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VI.8. Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét mindenkor a 
vonatkozó hatályos jogszabályok alapján alkalmazza. 

 
VI.9. Amennyiben a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

nem tartozó tevékenységet is végez, akkor az egyes tevékenységeire olyan 
elkülönült nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az egyes 
tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keretfinanszírozást. 
Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységéről évente beszámolni 
az Önkormányzat felé. 

 
VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 

 
 

VII.1. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést – jogszabályi keretek között –  
egybehangzó akarattal módosíthatják. 

VII.2. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
VII.2.1 a benne meghatározott időtartam lejártával, 
VII.2.2 a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
VII.2.3 a Szerződő felek közös megegyezésével, 
VII.2.4. jogszerű felmondással 
VII.2.5. Önkormányzat jelen közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban 

meghatározottakon túlmenően akkor mondhatja fel, ha: 
VII.2.6. Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a 

környezet védelmére és a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy 
hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy 
hatóság jogerősen megállapította, 

VII.2.7. Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben megállapított 
kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette. 

VII.2.8. A Közszolgáltató nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő irattal. 

VII.2.9. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Ptk-ban meghatározottakon 
túlmenően akkor mondhatja fel, ha: 

VII.2.10. Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
kötelezettségét - a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és 
ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését, 
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VII.2.11. A közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a 
közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a 
Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó 
lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

V.3 A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. A felmondási idő alatt 
a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 

VII.4 Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő 
megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen 
elszámolni, különös tekintettel az Önkormányzat feladat- ellátási körébe 
tartozó és Közszolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi 
zavartalan biztosítására. 

VII.5 Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen szerződés bármely jogcímen 
történő megszűnése esetén is hatályában fenntartják az egyebekben 
hatályát vesztő, 2004 április 27-én „Hulladék összegyűjtésére, szállításáról, 
ártalmatlanításáról és hulladéklerakó üzemeltetésére” elnevezéssel kötött 
szerződés IV. Pontjának a.1 pontjában rögzítetteket, tekintettel arra a 
körülményre, hogy a Közszolgáltató a hulladéklerakó és az eszközök bérleti 
díját 2026 . december hó 31. napjáig megfizette. Erre tekintettel jelen 
szerződés megszűnése esetén sem formálhat jogot az Önkormányzat a 
hulladékkezelő központ, illetve eszközök tulajdoni aránynak megfelelő 
kiadására, vagy megváltására, azok a bérleti jogviszony alapján továbbra is a 
Közszolgáltató használatában maradnak. 

 
VII.6 A Szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, 

folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató a 
települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megszűnése napján átadja. 

 
VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
 

VIII.1. Jelen közszolgáltatási szerződés nyilvános, így a lakosság tájékoztatása 
érdekében jelen közszolgáltatási szerződést Szerződő felek mindegyike saját 
internetes honlapján közzéteszi. 

VIII.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
vonatkozó jogszabályok, így a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó 
szabályai, a Ht. és rendeletei, valamint Tiszacsege Város Önkormányzata 
vonatkozó önkormányzati rendeletei az irányadók. 

VIII.3. Jelen közszolgáltatási szerződést Tiszacsege Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 129.(VI. 25.) KT. sz. határozatával jóváhagyta. 
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VIII.4. Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést annak elolvasása és 
értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

 
Tiszafüred, 2014 év június hó 30. nap  

 
 

……………………………………… …………………………………...…… 
Tiszacsege Város Önkormányzata         NHSZ Tisza Nonprofit Kft 
Képviseli: Szilágyi Sándor Képviseli: Berencsi Zoltánné ügyvezető 

polgármester                  Monoki Györgyi telepvezető” 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az alábbi záradékkal 
ellátva aláírja. 
 
„Záradék:  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen szerződést a 129/2014.(VI. 25.) 
KT. számú határozata alapján az alábbi kikötésekkel hagyja jóvá:  

3. A fogyasztók által a szabványos, zárt tárolóedény mellé bármilyen zsákba 
kihelyezett hulladékot a Közszolgáltató gyűjtse össze és szállítsa el.  

4. A Szolgáltató 6 hónapon belül találjon megoldást arra, hogy arányos legyen az 
elszállított hulladék a díjfizetéssel. 

 
Tiszacsege, 2014. év június hó 30. nap 
 
       ………………………………………. 
       Tiszacsege Város Önkormányzata 
                         Szilágyi Sándor 
                          polgármester” 

 
 

Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Valójában ez is azt jelenti, hogy nem lesz aláírva a szerződés.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Úgy értelmezi, ahogy akarja, ez az ő problémája most már, mi aláírjuk a szerződést, 

ezzel a kiegészítéssel.  
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5. Napirendi pont 
 

Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ismertetem a határozati javaslatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva igazgatási szünetet 
rendel el a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban az alábbiak szerint: 
Az igazgatási szünet időtartama 
a) nyáron 2014. július 7-től augusztus 3-ig,  
b) télen 2014. december 22-től 2015. január 4-ig tart. 
Az igazgatási szünet alatt a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást az alábbi időszakokban 
ügyelet útján kell biztosítani: 
a) nyáron 2014. július 14-től július 27-ig tart, 
b) télen 2014. december 22-től 2015. január 4-ig. 
Egyéb időszakokban rendes ügyfélfogadást tart a Polgármesteri Hivatal.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – igazgatási szünet elrendelését 
– 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
130/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
igazgatási szünetet rendel el a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban az alábbiak szerint: 
 
Az igazgatási szünet időtartama 
a) nyáron 2014. július 7-től augusztus 3-ig,  
b) télen 2014. december 22-től 2015. január 4-ig tart. 
 
Az igazgatási szünet alatt a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást az alábbi 
időszakokban ügyelet útján kell biztosítani: 
a) nyáron 2014. július 14-től július 27-ig tart, 
b) télen 2014. december 22-től 2015. január 4-ig. 
Egyéb időszakokban rendes ügyfélfogadást tart a Polgármesteri Hivatal. 
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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6. Napirendi pont 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének 
elfogadása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Képviselő társak bizottsági ülésen megvitatták. Aki egyetért Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervével, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervét – 6 fő igen szavazattal 
(Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
131/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. II. félévére vonatkozóan 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Augusztus 27. (szerda) 
Helye: Tiszacsege, Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 

 
• Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• Beszámoló a Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanév oktató-nevelő 
munkájáról  
Előterjesztő: iskolaigazgató 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• Beszámoló a 2014/2015-ös tanév előkészítéséről 

Előterjesztő: iskolaigazgató 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014. júliusában 
végzett munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
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• Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
• Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 
 

Szeptember 24. (szerda) 
Cikluszáró testületi ülés 

Helye: Tiszacsege, Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 
 

• Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2013/2014 nevelési évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: intézményvezető 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• Városi rendezvények értékelése 

Előterjesztő: PÜB 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 

fordulójában történő részvételről 
Előterjesztő: polgármester 

 
• Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014. 

augusztusában végzett munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 

 
• Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

• Beszámoló a Képviselő-testület 4 éves (2010-2014.) ciklusa alatt végzett munkájáról 
Előterjesztő: polgármester 

                Bizottsági Elnökök 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 
 

Október 29. (szerda) 
Helye: Tiszacsege, Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 

 
• KÖZMEGHALLGATÁS 
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• Helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek 
bérleti díjának felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• Az önkormányzat jelképeiről szóló 4/1995.(III. 01.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• A 2015. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014. 

szeptemberében végzett munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 
 
• Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 

November 26. (szerda) 
Helye: Tiszacsege, Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 

 
• Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• A temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
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• Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• Rendkívüli időjárási intézkedési terv elkészítése a település egész területére 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 
októberében végzett munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

• Tiszacsege Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 

 
• Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 

December 17. (szerda) 
Helye: Tiszacsege, Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme 

 
• A Képviselő-testület 2015. év I. félévi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól 
szóló 2/2013.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: jegyző 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
 

• Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 
novemberében végzett munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 
Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. 
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• Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

• Polgármesteri jelentés 
Előterjesztő: polgármester 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti 
összehívásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
7. Napirendi pont 

 
Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás keretében 2013 évben 
ellátott munkáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Balmazújváros elkészítette a beszámolót, bizottság megtárgyalta. Kérdezem, hogy van-

e valakinek kiegészítése? Mivel nincs, ismertetem a határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulás keretében 2013. évben ellátott munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulás keretében 2013 évben ellátott munkáról szóló beszámolót – 6 fő 
igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
132/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú 
Társulás keretében 2013. évben ellátott munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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8. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Kommunális Szolgáltató Szervezet 2013. évi munkájáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Bizottság megtárgyalta. Arra kérem a Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetőjét, 

hogy még egy kicsit nagyobb odafigyeléssel végezzék a feladatot, már egész tűrhető 
lesz a település. A két alpolgármester között és a Kommunális Szolgáltató között javul a 
tendencia, mert nagyon nehéz a közmunkásokkal bánni. Ismertetem a határozati 
javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Kommunális Szolgáltató 
Szervezet 2013. évi munkájáról szóló beszámolót – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi 
István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

133/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Oláh Lajos Kom. Szolg. Szerv. mb. intézményvezető 
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9. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Tourinform Tiszacsege iroda szakmai munkájáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A bizottság megtárgyalta, működik az iroda. Ismertetem a határozati javaslatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tourinform Iroda szakmai 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tourinform Tiszacsege iroda 
szakmai munkájáról szóló beszámolót – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

134/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tourinform Iroda szakmai 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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10. Napirendi pont 
 

Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Minimális módosítás van, a bizottság megtárgyalta, én elfogadásra javaslom.  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta e határozat 
mellékletét képező, a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét és mivel az a jelenleg hatályos díjak 
megváltoztatására is javaslatot tesz, elrendeli - a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésére tekintettel - a rendelet-tervezet 
véleményeztetés céljából történő megküldését az alábbi szervezeteknek: 

- Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (4024 Debrecen, Piac u. 1-3.), 
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1068 Budapest, Városliget fasor 44.), 
- Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.).” 

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a temető használatának 
rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet-tervezetet – 6 fő igen 
szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
135/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta e határozat 
mellékletét képező, a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét és mivel az a jelenleg hatályos díjak 
megváltoztatására is javaslatot tesz, elrendeli - a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésére tekintettel - a rendelet-tervezet 
véleményeztetés céljából történő megküldését az alábbi szervezeteknek: 

- Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (4024 Debrecen, Piac u. 1-3.), 
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1068 Budapest, Városliget fasor 44.), 
- Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.). 

 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
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melléklet a 135/2014.(VI. 30.) KT. számú határozat 

 
T E R V E Z E T 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

..............  önkormányzati rendelete 

a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41.§ (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A  temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R. ) az alábbi 2/A. §-sal egészül ki: 
  " 2/A.§ A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és 
infrastrukturális feltételek az alábbiak: 

a) utak, 
b) ravatalozó, 
c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, 
d) kerítés, 
e) vízvételi lehetőség,  
f) illemhely, 
g) az utak sorfásítása, 
h) hulladéktárolók, 
i) kerékpártároló, 
j) gépjárműparkoló, 
k) padok." 

 
2. §  Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő 
mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy elhalt vagy  a 
járási népegészségügyi intézet által esetenként engedélyezett számú, 25 évnél régebbi 
holttestmaradvány temethető rá.  Rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett 
végezhető." 
3. §  Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki: 
   "8/A. § (1) A sírhelyeket a  sírhelytáblákban és a sírhelysorokban egymást követő  
sorrendben kell temetésre felhasználni.    
    (2) Sírhelyet előre megváltani csak a síremlék előre történő elkészítése céljából lehet." 

 
4. § Az R. 11. § (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2)  A temetési helyek megváltási, illetve újraváltási díját a  2.  melléklet, a  temetői 
létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 
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temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat, továbbá a temetőbe való behajtás díját  a  3.  
melléklet tartalmazza." 

 
5. § Az  R. a következő 13/A. §-sal egészül ki: 

"(1) A ravatalozó használatát az eltemettető kérésének megfelelően  minden temetési 
szertartáshoz biztosítani kell. 

 (2) Az elhunyt a ravatalozóban a temetési szertartás előtt legalább egy, de legfeljebb 
három órával korábban helyezhető el. 

 (3) A ravatalozót a temetés előtt legalább 1 órával ki kell nyitni a gyászolók részére." 
 

6. § Az  R. 3. melléklete helyébe a melléklet lép. 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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melléklet a ................. rendelethez 

 
 

"3. melléklet a 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelethez 
 
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja , a temetőfenntartási hozzájárulás díja és 

a temetőbe való behajtás díja 
(  az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 

 
 A B 
1. Visszahantolás normál mélységű sír esetén  12.100 Ft 
2. Visszahantolás mélyített sír esetén  16.500 Ft 
3. Sírhelynyitás és visszahantolás  normál  mélységű 

sír  
12.100 Ft 

4.  Sírhelynyitás és visszahantolás mélyített   sír 16.500 Ft 
5. Urnasírhely nyitása és visszahantolása 3.300 Ft 
6. Ravatalozás 13.750 Ft 
7. Gyászgépkocsi  használata 3.000 Ft 
8. Az elhunyt hűtése ( Ft/nap) 1.100 Ft/nap 

10. Exhumálásának díja,ha a sírban egy koporsó 
található            

10.000 Ft 

11. Exhumálásának a díja, ha a sírban két koporsó 
található 

15.000 Ft 

12. Exhumálás utáni újratemetés 10.000 Ft 
13. Urnaelhelyzés 2.000 Ft 
14. Koporsó sírbahelyezése 4.000 Ft 
15. Temetőfenntartási hozzájárulás díja (  

síremlékenként  kell megfizetni ) 
2.000 Ft  

16. A temetőbe való behajtás díja  0 Ft 
" 
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11. Napirendi pont 
 
 

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

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztató elkészült. Az 

önkormányzatunk anyagi helyzete stabil, a szállítói tartozásokat tudjuk kezelni. Állami 
támogatást kértünk, melyhez hiánypótlást kértek a napokban, az is folyamatban van. 
Önkormányzatunk és intézményei stabilan, a tervezettnek megfelelően tud 
gazdálkodni. Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói 
állományáról szóló tájékoztatóval, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 6 fő igen 
szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 
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12. Napirendi pont 

 
Az I. Tiszacsegei Halnapok rendezvénysorozat keretén belül rendezendő VII. 
„Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a II. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” 
rendezvény megtartásához önkormányzati területek igénylése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Tiszacsegei Halnapok kerül megrendezésre, a Csárda tulajdonosa, üzemeltetője 

kéréssel fordult felénk, hogy segítsük a munkájukat, az önkormányzati területet 
térítésmentesen biztosítsuk. Bizottsági ülésen megtárgyaltuk és javasoljuk, hogy a 
leírtak alapján fogadjuk el. Úgy gondolom, hogy az idelátogatóknak, meg 
mindannyiónknak egy komoly rendezvénysorozat ez és önkormányzatunk ezzel nem kis 
pénzzel támogatja a Halnapokat is. Alpolgármester Urat arra kérem, hogy minden 
időben történjen meg. Oláh Lajost is arra kérem, hogy a megvásárolt vasvázas színt, 
lócát, világítást mindent rendezzenek.  
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az I. „Tiszacsegei 
Halnapok” keretén belül megrendezésre kerülő VII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a II. 
„Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához igényelt  
5835/6-os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2, 
a 6021-es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2, 
a 0881/6-os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2, 
a 0881/5-ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút, parkoló” megnevezésű, 4146 m2 

a 7666/163-as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2, 
összesen: 1,2662 ha nagyságú önkormányzati területet a vasvázas építménnyel együtt, 
térítésmentesen biztosítja Szalai János, Csege-Csárda Kft. ügyvezetője részére, ezzel egyidejűleg 
a 90/2014.(IV.30.) KT. és a 91/2014. (IV.30.) KT. számú határozatát visszavonja. 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
kérelmezőt.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az I. Tiszacsegei Halnapok 
rendezvénysorozat keretén belül rendezendő VII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a 
II. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” rendezvény megtartásához 
önkormányzati területek biztosítását – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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136/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az I. „Tiszacsegei 
Halnapok” keretén belül megrendezésre kerülő VII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a II. 
„Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához igényelt  
 
5835/6-os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2, 
a 6021-es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2, 
a 0881/6-os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2, 
a 0881/5-ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút, parkoló” megnevezésű, 4146 m2 

a 7666/163-as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2, 
 

összesen: 1,2662 ha nagyságú önkormányzati területet a vasvázas építménnyel együtt, 
térítésmentesen biztosítja Szalai János, Csege-Csárda Kft. ügyvezetője részére, ezzel 
egyidejűleg a 90/2014.(IV.30.) KT. és a 91/2014. (IV.30.) KT. számú határozatát visszavonja. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
kérelmezőt.  
 
Határidő: 2014. július 1. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
13. Napirendi pont 

 
Tóth Zoltán, 4066 Tiszacsege, Fő u. 13. szám alatti lakos kérelme 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Tóth Zoltán tavaly is azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy fagylaltot árulhasson a 

motoros triciklivel a fürdő területén. Tavaly is árult, nem volt semmilyen probléma, a 
lakosok külön köszönték, több fajtát tud a szolgáltató biztosítani. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek ezzel kapcsolatban hozzászólása? Mivel nincs, ismertetem a határozati 
javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a KECSEGE 
2000 Bt. (képviseletében eljár: Tóth Zoltán cégvezető, 4066 Tiszacsege, Fő u. 13.) 2014. 
június 26-tól 2014. augusztus 31-ig a strand területén 5 m2 nagyságú területet fagylalt 
árusítás céljából igénybe vegyen. 
Bérleti díj mértéke: 623 Ft/m2/hó +ÁFA 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére.” 
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tóth Zoltán, 4066 Tiszacsege, 
Fő u. 13. szám alatti lakos kérelmét – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

137/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a KECSEGE 
2000 Bt. (képviseletében eljár: Tóth Zoltán cégvezető, 4066 Tiszacsege, Fő u. 13.) 2014. 
június 26-tól 2014. augusztus 31-ig a strand területén 5 m2 nagyságú területet fagylalt 
árusítás céljából igénybe vegyen. 
 
Bérleti díj mértéke: 623 Ft/m2/hó +ÁFA 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2014. június 26. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

14. Napirendi pont 
 

Polgármesteri jelentés 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.  
 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
2014. június 12-13-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében Tiszacsegén 
került megrendezésre a Falugazdászok találkozója. A falugazdászok mind eljöttek, az 
országos agrárkamara alelnöke, illetve az országgyűlés alelnöke Jakab István is részt 
vett ezen a tájékoztatón. Nem is gondolták, hogy ilyen szép Tisza-partunk van és hogy 
ilyen komoly rendezvényben tudunk segíteni, a költséget a Kamara fizette. Mi a 
szálláshelyet biztosítottuk térítésmentesen, aki csónakázásra igényt tartottak, azokat 
elvittük egy körre.  
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2014. június 13-án a Fekete István Általános Iskola ballagási ünnepségén vettem részt. 
Nagyon színvonalasnak tartottam. Azokat a minimális javításokat, amelyeket az iskolán 
végeztünk belülről, nagyon köszönöm és tényleg azt mondom, hogy jó ötlet volt. 
Nagyon szépen volt rendezve, belül virágokkal díszítve, nagyon hangulatos helyen 
tartotta az iskola a ballagást, ezért a vezetőségnek külön köszönetemet fejezem ki.  
2014. június 16-án az ECHO Televízió forgatott településünkön, a település költségére, 
bemutattuk a településünket, nagyon tágas, az iskolától a fürdőig minden felvételre 
került, én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a jó hírnevünket elvigyék, illetve a 
turizmussal kapcsolatban felhívjuk Magyarország lakosainak figyelmét, hogy érdemes 
Tiszacsegére jönni, ez a film arra alkalmas.  
Lakossági fórumot is tartottunk, külön köszönet, hogy ilyen sok lakos eljött, úgy 
gondolom, hogy érdekli a munkánk. Továbbra is azt tapasztalom és az volt a 
tájékoztató után a lakosoknak is a véleménye, hogy érdekli a lakosságot az 
önkormányzat, a képviselő-társak, illetve az én munkám, hogy a gyakorlatban is hogy 
valósul meg. Aki ezeket az eredményeket érdemben meg akarja nézni, illetve el akarja 
fogadni, az látja, hogy történnek itt pozitív dolgok is.  
Ismertetem a határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést az 
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést - 6 fő 
igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

138/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést az 
elhangzott kiegészítéssel elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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15. Napirendi pont 
 

 
Különfélék 
 
a.)  Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezetben tagként való részvétel  

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Hajdú-Bihar Megyei Szociális Szövetkezetnek több polgármester a tagja, illetve a 

megyei önkormányzat alelnöke Tóth Attila megkereste önkormányzatunkat, hogy 
kössünk velük együttműködési szerződést, illetve a szövetkezetben tagként vegyünk 
részt. A tagdíj 20 ezer Ft. A bizottsági ülésen tárgyaltuk, mi még sem látjuk a végét, 
bízom benne, hogy meglesznek a szövetkezetben azok az előnyök, amelyeket mi is 
várunk. A Tiszacsegén működő Szociális Szövetkezet már tud eredményeket felmutatni. 
Tegnap volt ülés Debrecenben, ahol Sipos tábornok Úr kihangsúlyozta, hogy 
alapvetően ez az elkövetkező időkben is jól működik, csak az önkormányzattal, ha 
közösen működik, akkor a támogatásokat is egyszerűbb lehívni, mi maximálisan 
támogatjuk, én bízom benne, hogy önkormányzatunk sokáig együtt fog működni, a 
Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel.  
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete részt kíván venni a Hajdú-
Bihar Megye Szociális Szövetkezet munkájában, és a Szövetkezethez tagként 
csatlakozik. 
A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges 
dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések megtételével.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdú-Bihar Megye Szociális 
Szövetkezetben tagként való részvételt – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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139/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete részt kíván venni a Hajdú-
Bihar Megye Szociális Szövetkezet munkájában, és a Szövetkezethez tagként 
csatlakozik. 
 
A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges 
dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: 2014. június 30.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
b.) A nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjainak és póttagjainak 

megválasztása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az iskola lett kijelölve a szavazatszámláló bizottságnak.  

Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazókör 
szavazatszámláló bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja:  
Tagok: Domán Melinda, Gulyás Judit, Gyenes Julianna, Kiss Jánosné, Vásári-Orosz 
Andrea, póttagok: Szabó Orsolya, Dobszai Dóra.” 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzetiségi szavazókör 
szavazatszámláló bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztását – 6 fő igen 
szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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140/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi szavazókör 
szavazatszámláló bizottsága tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja:  

 
Tagok: 

Domán Melinda, 4066 Tiszacsege, Török Bálint u. 12. 
Gulyás Judit, 4066 Tiszacsege, Madách u. 15. 
Gyenes Julianna, 4066 Tiszacsege, Toldi u. 8. 
Kiss Jánosné, 4066 Tiszacsege, Hataj u. 37. 

Vásári- Orosz Andrea, 4066 Tiszacsege, Toldi u. 11. 
Póttagok: 

Szabó Orsolya, 4066 Tiszacsege, Zátony III. u. 3. 
Dobszai Dóra, 4066 Tiszacsege, Hataj u. 42. 

 
A határozat végrehajtásáért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
az ülést bezárta.  
 

 
K. m. f. 

 
 

       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
       polgármester                 jegyző 
 

Derzsényi János 
jegyzőkönyvhitelesítő 
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