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         Ikt.sz.: I/4933-1/2020. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 30-án 

du. 14
00

 órai kezdettel – a Szolgáltató Csarnok nagytermében (4066 Tiszacsege, 

Fő utca 43-45.) – megtartott alakuló üléséről. 

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 

 Szeli Zoltán   polgármester 

 Bartha Jánosné   települési képviselő 

 Gál István Attila   települési képviselő 

 Kalózné Nagy Melinda Rita települési képviselő 

 Sallai Szabolcs Zoltán  települési képviselő 

 Tóth Imre    települési képviselő 

 Vásári-Orosz Andrea  települési képviselő 

  

 Polgármesteri Hivatal részéről:  

 Dr. Lajter Zoltán  hatósági irodavezető 

 Bényei Dóra  jegyzőkönyvvezető 

 Langó Józsefné  pénzügyi irodavezető 

 

Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint:  

  

  

 

Kovács Zsuzsanna konferanszié: 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm, kedves vendégeinket Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésén. Külön köszöntöm Bodó Sándor 

urat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatás Politikáért Felelős 

Államtitkárát, Országgyűlési képviselőt. Nagy András rendőr alezredes urat, a 

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Titkárság szakmai 

főtanácsadóját. Hegedüs Péter urat, Balmazújváros Város polgármesterét. Jakab Ádám 

András urat, Hortobágy Község polgármesterét. Csetneki Csaba urat, Újszentmargita 

Község polgármesterét. Magyar Sándor urat, Folyás Község polgármesterét. Mikó 

Zoltán urat, Tiszagyulaháza Község polgármesterét. Tóth Zoltán urat, Tiszadorogma 

Község polgármesterét. Tardi Kálmán urat, Egyek Nagyközség alpolgármesterét. Papp 

László plébános urat. Uzonyi Imre urat a Nagév Kft. Ügyvezetőjét. Szilágyi Roland 

urat, a Nagév Kft. helyi üzemvezetőjét. Nagy Csilla Asszonyt, a Magyar Nemzeti 

Vidéki Hálózat Területi felelősét. Ajtai Edit Asszonyt, a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökét. Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető urat és minden kedves 

megjelent vendégünket.  

 

Most pedig szeretném ismertetni a mai program részleteit. Elsőként a Helyi Választási 

Bizottság tájékoztatóját hallhatjuk a választás eredményéről. A himnusz meghallgatása 

után a képviselő asszonyok és urak, majd polgármester úr eskütétele fog következni. Az 

eskütételek után polgármester úr rövid ismertetőjére kerül, majd sor. Majd tartanánk egy 
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körülbelül 30-40 perces technikai szünetet, és aki az alakuló ülés ünnepélyes része után 

meg szeretné hallgatni a napirendi pontokban szereplő előterjesztések megtárgyalását 

azokat szeretettel várjuk a szünet után is. Aki nem szeretne, már részt venni azoknak 

köszönjük, hogy eljöttek, jó egészséget és további szép napot kívánunk. Most pedig 

felkérem Tóth Jánosnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2020. 

október 18. napján Tiszacsege településén megtartott időközi települési önkormányzati 

képviselő és polgármester választásról készített tájékoztatóját. 

Tóth Jánosné HVB. elnöke: 

Tisztelt megjelentek, kedves érdeklődők, kedves vendégeink! 

 

 A Választási Bizottság nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. A Helyi Választási 

Bizottság elnökeként ismertetem a választással kapcsolatos eseményeket, illetve az 

eredményeket. 2020. július 16-án Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a 42/2020. (VII.16.) KT. számú határozatával, megbízatásának lejárta előtt, név szerinti 

szavazással, minősített többséggel kimondta a feloszlását. Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29. §-a szerint ,,az 

önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő-testület feloszlatása 

esetén.” Ugyanezen törvény 69. §-a szerint a polgármester tisztsége is megszűnik a 

képviselő-testület feloszlása esetén.  

Ha az önkormányzati képviselő-testület feloszlott, időközi választást kell tartani. Az 

időközi választást a mandátum megüresedésétől számított 120 napon belülre kellett 

kitűzni a helyi választási bizottságnak. Úgy kellett megválasztani az időpontot, hogy a 

szavazás napja a kitűzést követő 70. és 90. napja közé essen. Így esett a választása 

október 18-ára. Az általános választáshoz hasonlóan az egyéni listás rendszer 

alkalmazásával történt az időközi választás is.  

A 2010. évi L. törvény alapján a települési önkormányzat képviselő-testület tagjainak 

száma a választás évének január elsejei lakosságszám alapján kerül megválasztásra. Az 

időközi választáson is ezt az adatot kellett figyelembe venni. Tiszacsege város lakossága 

2020. január 1-én 4653 fő volt. Ennek alapján 6 fő képviselő volt választható. Egyéni 

listás képviselőjelölt az, akit a választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

Polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok 3 %-a jelöltnek ajánlott. Tiszacsegén a 

választópolgárok száma a központi névjegyzék 2020. augusztus 12-i adatai szerint 3 781 

fő. Ennek alapján egyéni listás képviselőjelöltnek ugyanúgy, mint tavaly legalább 38, 

míg polgármesterjelöltnek legalább 114 érvényes ajánlással kellett rendelkeznie. 

Tiszacsegén 5 polgármesterjelölt kérte a nyilvántartásba vételét a Választási Irodánál. 

Az Iroda leellenőrizte a leadott ajánlásokat. Valamennyien elérték a szükséges ajánlások 

számát, így a Választási Bizottság nyilvántartásba vette őket.  

A Helyi Választási Irodához 38 fő képviselőjelölt adott be E2 jelű nyomtatványt, 

melyhez csatolni kellett az ajánlóíveket. Az érvényes ajánlások száma elérte a 38 főt, 

akkor nyilvántartásba vette a Bizottság őket. 36-an kerültek fel a képviselő jelöltek 

listájára. Két főt el kellett utasítania a bizottságnak, mert a beadott ajánlóíveken szereplő 

érvényes ajánlások száma nem felelt meg a jelöléshez szükséges küszöbszámnak. Az 

egyik elutasított jelölt fellebbezett a Helyi Választási Bizottság határozata ellen. A 

Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság megvizsgálta a fellebbezés 

jogosságát, majd érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert több helyen hiányosságokat 

talált. E határozat ellen már nem történt fellebbezés, így 36-an kerültek fel a képviselő 

jelöltek listájára.  
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A Bizottság nyilvános sorsolással döntötte el, hogy milyen sorrendben kerüljenek fel a 

polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek a szavazólapra. A kampányidőszak alatt nem 

történt semmi rendkívüli esemény, ahol a Választási Bizottságnak intézkednie kellett 

volna. Hacsak azt nem tekintjük rendkívüli eseménynek, hogy a szavazatszámláló 

bizottságba a póttagokat a Helyi Választási Bizottságnak kellett megválasztani a 

Választási Iroda indítványára. A rendkívüli ebben az, hogy a póttagokat is a képviselő-

testületi ülésen szokták megválasztani, de mivel a Testület összehívása nem történt meg, 

így a törvény adta lehetőséggel élve a Helyi Választási Bizottságra hárult ez a feladat. 

Ennek fontossága felértékelődött a járványügyi helyzet miatt.  

Rendkívüli intézkedéseket is be kellett vezetni, mely a Választási Iroda irányításával 

történt. Fel kellett készülni a szavazók fogadására. A Nemzeti Választási Iroda előírta, 

hogy milyen szabályokat kell betartani a szavazás lebonyolítása során. Kitért a 

szavazóhelyiségek berendezésére, fertőtlenítésére, a távolságtartás betartására, a 

szociális helyiségek biztonságos használatára, maszk használatára, szellőztetésre, a 

tollak fertőtlenítésére stb. Külön kitért a mozgó urnás szavazás és a hatósági házi 

karantén esetén betartandó szabályokra.  

A Bizottságba a megválasztott bizottsági tagok mellé a polgármesterjelöltek és 

képviselőjelöltek delegált tagokat küldhettek. Ezzel a jogukkal éltek is, összesen 37 

delegált tag volt a szavazókörökben és 6 fő a Helyi Választási Bizottságnál. A szavazás 

6 körzetben zajlott reggel 6 órától este 19 óráig, a mozgásukban korlátozott 

választópolgároknak lehetőségük volt mozgóurnát kérni. A választás napján nem történt 

semmilyen rendkívüli esemény, amely megzavarta volna a szavazás rendjét.  

Tiszacsegén a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 3778 fő, a szavazóként 

megjelent választópolgárok száma 1976 fő. Érvényes szavazólapok száma 1943 db.  

A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette 

Tiszacsege település szavazóköreiben a polgármesterjelöltekre leadott szavazatokat és 

megállapította, hogy Szeli Zoltán független jelölt kapta a legtöbb érvényes szavazatot, 

szám szerint 806 darabot. A Helyi Választási Bizottság 57/2020. (X.19.) számú 

határozatában megállapította, hogy Tiszacsegén a választás eredményes volt, a 

megválasztott polgármester Szeli Zoltán lett. Mivel fellebbezés nem érkezett a megadott 

határidőig, ezért az eredmény végleges. Gratulálunk Polgármester Úrnak!  

Konkrétan ismertetném az eredményeket: 

Szilágyi Sándor 439, 

Szántai János 12, 

Kern Szilvia Piroska 29, 

Szeli Zoltán 806, 

Fekete Gergő Imre 686 szavazatot kapott.  

A Bizottság összesítette az önkormányzati képviselők választásának eredményéről szóló 

jegyzőkönyveket is. Az érvényes szavazatok száma jelöltenként: 

Jamriska Imre 218 

Kis József 46 

Vásári-Orosz Andrea 915 

Orosz István 308 

Gál István Attila 846 

Triznyáné Vadász Hedvig 497 

Bartha Csaba 74 

Bárdos Tiborné 445 
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Lévainé Kóti Erzsébet 318 

Bozsó Gyula 26 

Baja Irma 79 

Oláh Tibor 54 

Kecskés Krisztián 40 

Kalózné Nagy Melinda Rita 651 

Korom Jenő 135 

Tóth István József 363 

Vadász János 38 

Bay Barnabás 242 

Papp Tünde 259 

Márton Antal 102 

Illés János 331 

Cseh Krisztián 51 

Jászai László 454 

Nagy Tibor 66 

Tóth Imre 518 

Sándor László Béla 320 

Dusa Gabriella 103 

Józsa Erika 284 

Szűcs Lajos 410 

Böszörményi Dr. Bódi Zsuzsa 267 

Bartha Jánosné 610 

Sallai Szabolcs Zoltán 833 

Kis József 80 

Puzsár János 196  

Kern Szilvia Piroska 257 

Komóczi Imre 336 

A Helyi Választási Bizottság 58/2020. (X.19.) számú határozatában megállapította az egyéni 

listás választás eredményét.  

A megválasztott képviselők: 

 Vásári-Orosz Andrea 

 Gál István Attila 

 Kalózné Nagy Melinda Rita 

 Tóth Imre 

 Bartha Jánosné  

 Sallai Szabolcs Zoltán. 

 

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok Polgármester Úrnak és a megválasztott 

képviselőknek! Kívánom, hogy találják meg a közös megoldást a településünk épülése, 

fejlődése érdekében, hozzák vissza a békét Tiszacsegére!  

  

A polgármester és a képviselők eskütétele 
 

Tóth Jánosné HVB. elnöke: 

Felkérem a képviselőket, hogy a himnusz meghallgatása után tegyék le az esküt.  
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„Én, (képviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tiszacsege 

Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom.” 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

(az esküokmány aláírása) 

 

A képviselők az esküokmányt aláírják.  

 

 

Tóth Jánosné HVB. elnöke: 

Felkérem a polgármestert, hogy tegye le az esküt. 

 

„Én, (Szeli Zoltán) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tiszacsege 

Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom.” 

 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

(az esküokmány aláírása) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester az esküokmányt aláírja. 

 

Kovács Zsuzsanna konferanszié:  

Tisztelettel felkérem, Szeli Zoltán Polgármester urat, hogy tartsa meg rövid 

programismertetőjét! 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Tisztelt Lakosság, kedves Tiszacsegeiek, kedves vendégek!  

2020. október 18-án úgy döntött településünk, a városunk lakóinak többsége, hogy az én 

vezetésemmel működjön tovább településünk. Óriási megtiszteltetés ez számomra, 

szeretném megköszönni Önöknek, hogy bizalmat szavaztak nekem és engem 

választottak erre a hatalmas, ugyanakkor nehéz feladatra. Engedjék meg, hogy az 

alakuló ülésünk alkalmából ismertessem röviden polgármesteri programomat. Akik 

megtisztelték a választási kampány idején a lakossági fórumomat már megismerhették 

elképzeléseimet. A településünk jövőjéről akkor részletesen beszéltem terveimről. Ezek 

mentén szeretném röviden összefoglalni a legfontosabb, legaktuálisabb feladatokat, 

amelyek nagy része az itt élők beszélgetése során fogalmazódott meg bennem. A 

feladatok, problémák megoldásának első lépése a megfelelő kommunikáció. Egy 
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lakóközösség akkor erős, ha a tagjai egyformán sajátjuknak érzik a települést, 

képességeik, lehetőségeik szerint igyekeznek kivenni a részüket a feladatokból. 

Ötleteikkel szépíteni, fejleszteni kívánják a környezetüket. A vezetőnek az a dolga, 

hogy ebben segítse és támogassa a lakosságot. Megígérem, hogy polgármesterként nem 

azt keresem, hogy mit miért nem lehet megvalósítani, hanem azt hogyan, milyen 

eszközökkel tudom segíteni a kezdeményezéseket. Odafigyelek arra, hogy el tudjanak 

jutni hozzám az itt élők és meg találjuk a lehető legjobb megoldást a felmerülő 

problémákban.  

Fontosnak tartom a szomszédos településekkel már meglévő kapcsolatok megtartását, 

javítását és együttműködési lehetőségek minél hatékonyabb kihasználását. Szeretnék 

egy előremutató együttműködést kialakítani a jövőben. Egy település boldogulásához 

elengedhetetlen a kapcsolati tőke folyamatos kiépítése, bővítése. Naprakész információk 

szerzése és legteljesebb kihasználása.  

A helyi egyesületekkel, társaságokkal, kulturális csoportokkal, egyházakkal szorosabb 

kapcsolatot és együttműködést szeretnék kiépíteni. Szükségesnek tartom a helyi 

vállalkozókkal, gazdákkal a folyamatos konzultációt. Ők azok, akik a 

munkahelyteremtésben fontos szerepet töltenek be. Amennyiben szükséges és 

lehetséges az önkormányzat partneri együttműködő szerepet szeretne vállalni ebben. 

Megyei, országos illetékesekkel, szakemberekkel már a kampányom idején kerestem a 

kapcsolatot és most, hogy megválasztottak vezetőnek hivatalosan is kérhetem a 

támogatásukat, együttműködésüket.  

A pályázatfigyelés, pályázatkészítés szinte az egyetlen lehetősége városunknak a 

fejlődésre ezért a pályázati referensi munka előtérbe helyezése nélkülözhetetlen 

feladatunk lesz. Bár az önkormányzatnak nem feladata a munkahelyteremtés 

lehetőségeinek feltérképezése, kiépítése nagyon fontos számunkra.  

Ennek érdekében a mezőgazdasághoz állattenyésztéshez kapcsolódó lehetőségeket 

megvizsgáljuk piackutatás, termelés, feldolgozás, értékesítés tekintetében. A helyi 

szolgáltatások rendszerének áttekintése alapján a hiányterületeket felmérjük, pótlásukat 

támogatjuk, vállalkozások létrehozását segítjük. Amennyiben sikerül gyógy- és 

egészségturizmust kialakítani a helyi szolgáltatások szerteágazó rendszerét hozza majd 

létre munkavállalási lehetőségekkel. Kiemelt feladatunk a szociális intézmények és 

szolgáltatások bővítése a lakosság igényeinek figyelembe vételével. Közösségek 

egészségmegőrzése érdekében megkeressük a különböző szűrések helyben ellátását. 

Bíztatni szeretnék mindenkit a sportolásra, ezért a már meglévő és működő sportágak 

mellett újakat is támogatunk.  

Az egészségügyi ellátás hiányosságainak lehetőség szerinti megoldása körzeti orvosi 

ellátás, fogorvosi, gyermekorvosi ellátás, valamint az ügyelet nagy kihívást jelent, de 

megvizsgáljuk a nehézségek okait és amennyiben módunkban áll, megoldjuk azokat. 

Régóta tervben van a bentlakásos idősek otthona kiépítése, nagy szükség lenne rá, 

hiszen rászoruló idős hozzátartozóink gondozása helyben megoldható lenne. Keressük a 

lehetőségeket ennek érdekében.  

Országos karitatív kezdeményezés a népkonyha beindítása, melyhez szeretnénk mi is 

csatlakozni. Minden 18. év feletti csegei lakcímkártyával rendelkező napi egy tál meleg 

ételben részesülhetne. A Nagymajor eddig perifériára szorult, amin változtatni 

kívánunk. Nagyobb mértékű odafigyeléssel jobban be szeretnénk vonni őket a 

kulturális, gazdasági életbe. Működtetni kívánjuk a falugondnokságot, megvizsgáljuk a 

település vízrendszerét, megteremtjük számukra a közösségi háznak a használatát 

interneteléréssel és amire még szükségük van.   
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A régi iskolát szeretnénk erre rendelkezésükre bocsátani. A város lakosságszámának, 

illetve megtartó erejének növelése fontos célunk. Ennek érdekében több támogatási 

formát be szeretnénk vezetni a lehetőségeken belül.  

A városképe Tiszacsegének a mindennapi környezetünk igényes, kulturált kialakítása 

Tiszacsege földrajzi elhelyezkedése kiemelkedően jó, ez a település infrastruktúrájáról, 

városképéről nem mondható el. 2000-ben megkaptuk a városi címet, rangot, de az ezzel 

járó fejlődés elmaradt. Szépen kiépült városközponttal nem igazán rendelkezünk. 

Kiemelt célunk egy olyan városközpont kialakítása, amely mind az itt élők 

komfortérzetét, mind az ide látogatók érzését, tetszését elnyerné. Virágosítással, 

parkosítással, szemetesek kihelyezésével, buszvárók építésével és az állomás épületének 

rendezésével.  

Fejlesztésre, felújításra szorulnak a beltéri utak, valamint szükséges lenne egy 

településen átmenő kerékpárút kiépítése a Tisza partig. A beltéri utak állapotát 

folyamatosan ellenőrizzük, a lehetőségek szerint karban tartjuk, rendbe hozzuk.   

Elavult ivóvízhálózat, csatornázás, szennyvízelvezetés, emésztők helyzete 

felülvizsgálatot igényel, és a karbantartások javítások munkálatait el kell, hogy 

végezzük a jövőben.  

Turisztikai lehetőségeink közül néhányat:  

Tisza part, jelenleg a leglátogatottabb turisztikai célpont településünkön a 

kompközlekedés rugalmassága, a Halászcsárda finom ételei, a horgászati lehetőségek és 

a természetbeni séta ide csalogatja az embereket. Célunk bekapcsolódni a Tisza tavi 

programturizmusba, kerékpáros vízi szolgáltatások megteremtésébe, tanösvény 

kiépítésébe, és hogyha lehetséges egy szabad strand kialakításával a Tisza parton.  

Termálstrandunk: Az 1970-es években épült strandunk 50 éve szinte nem esett át 

komoly fejlesztésen. Az ide látogatók egy fedett és egy szabadtéri gyógymedencét, egy 

hideg vizes gyermekmedencét és egy úszómedencét használhatnak. Sem gyógyászati, 

sem wellness szolgáltatásokat nem tudnak a vendégek igénybe venni, valamint a 

kisgyermekes családokat nem segítik a strand szolgáltatásai. A kiszolgáló egységek 

elavultak, nem felelnek meg a kor elvárásainak. Célunk a termálstrand olyan szemléletű 

átalakítása, amely a gyógy és wellness szolgáltatásokat igénylő, valamint a 

kisgyermekes családok elvárásait is ki tudja szolgálni.  

Új élménymedence megépítése mellett a már meglévő medencék átalakítása 

korszerűsítése, területrendezés egy modern strand képéhez illő járdák, játszóterek, 

napozók, öltözők kialakítása, kiszolgáló egységek felújítása, bővítése lenne a cél.  

Szálláslehetőségek kialakítása elsődlegesen a kempingek korszerűsítésével, a 

későbbiekben lehetőség szerint a strand területén apartmanok, szálloda építésével 

valósulhatna meg.  

a felsorolt célkitűzések elképzelések természetesen nem valósíthatóak meg rövid idő 

alatt vannak közöttük rövid távúak, de lesznek olyanok is, amelyek hosszú évek kitartó 

munkájával érhetőek csak el. Vannak, amelyek nem nagy anyagi ráfordítást igényelnek, 

s vannak, amelyek csak jelentős pályázati támogatással valósíthatóak meg. Tudom, 

hogy Tiszacsege lehetőségekkel teli gyönyörű földrajzi adottságokkal rendelkező 

megáldott hely. Nekünk itt élőknek, pedig az otthonunk, ha közösen teszünk a városunk 

fennmaradásáért, fejlődéséért nem maradhatnak el a sikerek. Ígérem, hogy én is és 

képviselőtársaim is azon lesznek, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Köszönöm 

szépen.  

 

SZÜNET 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Köszöntöm a tisztelt nézőket, a Képviselő-testületet. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, mivel a polgármester és a 6 fő képviselő jelen van. Javaslom a 

Képviselő-testületnek, hogy fogadja el jegyzőkönyvvezetőnek Bényei Dórát. Kérem, 

hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék. Megállapítom, 

hogy a javaslatot a Testület egyhangúan elfogadta. Javaslom a Képviselő-testületnek, 

hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítésre kerüljenek, az alábbi 

napirendi pontokkal, amelyeket felolvasnék.  

 

 Javaslat a szociális célú tüzelőanyag megvásárlására  

 

 Javaslat Magyar Falu Program keretében meghirdetett óvodai játszóudvari és 

közterületi játszótér fejlesztése című alprogram keretében megnyert pályázat kapcsán 

érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevők kiválasztására.  

 

 Javaslat az LVF/13997/2019-ITM pályázati kódú „Kompok, révek fenntartásának, 

felújításának támogatása” című megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok 

kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására; 

 

 Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, belterületi út felújítására vonatkozó 

pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására; 

 

 Javaslat a TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00010 azonosítószámú „Tiszacsege település 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű megnyert projekt keretében a 

projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére érkezett ajánlatok kiértékelésére és a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására; 

 

 Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázatra támogatási igény 

benyújtására 

 

Van-e valakinek észrevétele, javaslata még egyéb napirendi pontokban vagy ezekben? 

Ha nincs, akkor kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással jelezni 

szíveskedjék. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 

napirendi pontokat. 

 

Szeretném tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testület arra vonatkozólag, hogy a fent 

nevezett 6 napirendi pontok megtárgyalása kapcsán a hatályos SZMSZ-ünk szerint a 

Pénzügyig és Ügyrendi Bizottságnak véleményezni kell azokat. Ezért a „Javaslat a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati 

fordulójában történő részvételre” című napirendi pont megtárgyalása után egy szünetet 

tartanánk, és a szünetben az újonnan megválasztott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

tartana egy ülést, melyen a korábban említett 6 napirendi pontot megtárgyalná. Ez után 

pedig folytatódna a testületi ülés. Ha ezzel egyet értenek, azt kézfelnyújtással kérem 

jelezni, szíveskedjenek. Jó, megállapítom, hogy mindenki elfogadta egyöntetűen. 
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NAPIRENDI PONTOK 

 

1./ Megbízás adása a Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

 

3./ Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására az alpolgármester-választás 

lebonyolításához 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4./ Javaslat az alpolgármester megválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

5./ Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

6./  Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

7./ Tájékoztatás összeférhetetlenség bejelentéséről, méltatlanságról, valamint 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

8./  Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata által „A települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatása” című pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

9./  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

pályázati fordulójában történő részvételre  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

10./   Javaslat a szociális célú tüzelőanyag megvásárlására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

11./ Javaslat Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram keretében megnyert pályázat kapcsán 

érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

12./ Javaslat az LVF/13997/2019-ITM pályázati kódú „Kompok, révek fenntartásának, 

felújításának támogatása” című megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére 

és a nyertes ajánlattevő kiválasztására; 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
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13./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, belterületi út felújítására vonatkozó pályázat 

kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

14./ Javaslat a TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00010 azonosítószámú „Tiszacsege település 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű megnyert projekt keretében a 

projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

15./ Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázatra támogatási igény 

benyújtására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

16./  Egyebek 
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1.  Napirendi pont: 

Megbízás adása a Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) 

bekezdése alapján „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény 

szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy 

bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, 

tiszteletdíjukról.” 

Kérem a tisztelt Testület, hogy a Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról a soron következő testületi ülésen döntsünk. 

 

Tehát, ez arról szólna, hogy ha valaki a jelenlegi hatályos SZMSZ-szel valamiben nem 

ért egyet, akkor azt kérem, nézze már át és hogyha van javaslata bármiben az SZMSZ 

módosításában, azt egy következő testületi ülésen tárgyalnánk meg. Jó, van-e valami 

észrevétele valakinek az elhangzottakhoz hozzáfűznivalója?  Ha nincs, akkor kérem 

tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelnyújtással 

jelezze. 

 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 

tehát egyhangúan elfogadta.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatára 

vaonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

74/2020.(X. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza, Szeli Zoltán 

polgármestert, hogy a Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati 

rendeletének módosítását a soron következő testületi ülésre terjessze elő. 

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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2.  Napirendi pont:  

Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására  

 

Előterjesztő: Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Átadom a szót Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezetőnek. 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr. A Képviselő-testület a polgármester 

díjazásáról megállapító határozatot hoz. A polgármester díjazása azonban függ attól, 

hogy a polgármesteri tisztséget főállásban, vagy társadalmi megbízatásban tölti-e be. Az 

Mötv. szerint főállású polgármester az, akit főállású polgármesterként választották meg. 

Tekintettel arra, hogy Polgármester úr mikor jelöltként kérte magát nyilvántartásba 

venni, ott főállásban jelölte meg a tisztségének az elvégzését. Így főállású 

polgármesterként került megválasztásra. 

 

Az Mötv. 71 § (2) bekezdése állapítja meg a megyei jogú város polgármestere, a 

fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere díjazását, ez 997.200, - Ft. Azonban 

ugyanezen paragrafus (4) bekezdése szerint, pedig lakosság számhoz kötötten 

differenciálja a díjazását. Tekintettel arra, hogy Tiszacsege lakossága 2020. január 1-jei 

KSH adatok alapján. 4.653, - fő, ezért az előbb említett 997.200, - Ft-nak az 55 %-ban 

szükséges megállapítanunk Polgármester úrnak az illetményét. E mellé még az 

illetmény mellé egy költségtérítésre is jogosult Polgármester úr, ez pedig az előbb 

említett összeg, a 548. 460,- Ft -nak a 15 % -a lenne, ami 82.270, - Ft lenne. Tehát ezen 

két összeg tekintetében szeretném kérni majd a Testületet, hogy hozzon egy megállapító 

határozatot. Köszönöm szépen a szót.  

Szeli Zoltán polgármester 

 Van e valakinek véleménye, hozzászólni valója?  

Bartha Jánosné képviselő: 

Én csak annyit szeretnék, hogy ezt törvény szabályozza, itt döntenünk kell, tehát ami itt 

a határozati javaslatban van, azt el kell, fogadnunk. Én így gondolom. Röviden. 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó akkor, ha nincs hozzáfűznivaló észrevétel, akkor kérem a Testületet, hogy aki 

egyetért, a határozati javaslattal az kézfelnyújtással jelezze. Jó, köszönöm. 

Akkor hat igen szavazattal és egy tartózkodással a testület elfogadta a határozatot. 

Köszönöm. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester illetményének 

és költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

75/2020.(X. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot és a következő 

döntést hozza: 
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1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2), (4) és (6) bekezdései 

alapján Szeli Zoltán főállású polgármester illetményét és költségtérítését az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

Illetmény összege: bruttó 548.460, - Ft. 

Költségtérítés mértéke: bruttó 82.270, - Ft 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a hatósági irodavezetőt, hogy az illetmény és 

költségtérítés megállapítása alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

 

 

3.  Napirendi pont 

 Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására az alpolgármester választás lebonyolításához. 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester 

A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendeletének lényeget szeretném kiemelni, a továbbiakban az 

SZMSZ. A 19. §-a (3) bekezdése szerint az alpolgármestert a polgármester javaslatára 

titkos szavazással minősített többséggel kell megszavazni, ahhoz, hogy dönteni tudjunk 

az alpolgármester személyéről. Az SZMSZ 22. §-a alapján összhangban az Mötv. 57. § 

(3) bekezdésével, ideiglenes bizottságot kell létrehozni erre a feladatra, és akkor ez a 

bizottság rögtön meg is szűnik, amikor vége van a szavazásnak. Döntenénk a bizottság 

felállításáról.  

 

Van e valakinek hozzáfűzni valója még? Nincs, akkor elmondanám, hogy javaslom, 

hogy a titkos szavazást lebonyolító ideiglenes szavazó számláló bizottság elnökének 

Orosz Andreát, tagjainak Bartha Jánosnét és Kalózné Nagy Melindát válassza meg a 

Képviselő-testület. 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

Bocsánat. Csak annyi lenne elsőnek, hogy akkor szavaznánk arról, hogy felállna ez az 

ideiglenes bizottság,  

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

Erről kellene egy szavazást kezdeményezni, és akkor utána a tagokról döntenének. 

Szeli Zoltán polgármester 

Jó tehát akkor szavazzunk. Aki egyet ért azzal, hogy ezt az ideiglenes bizottságot 

felállítsuk, az kérem, kézfelnyújtással jelezze. A Testület egyhangúlag elfogadta. Jó. 

Köszönöm. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az ideiglenes bizottság 

létrehozására az alpolgármester választás lebonyolításához tárgyú határozati 

javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

76/2020.(X. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ideiglenes bizottság 

létrehozása az alpolgármester-választás lebonyolítására tárgyú határozati javaslatot és a 

következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. (3) bekezdése alapján – 

figyelemmel Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 22. §-ára – 

az alakuló ülésen a titkos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. 

 

2. Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság megbízatása az alpolgármester 

megválasztásával megszűnik. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

 

Szeli Zoltán polgármester 

És akkor visszatérve a bizottság elnökének szeretném felkérni Vásáriné Orosz Andreát, 

tagjainak pedig Barta Jánosné Piroskát és Kalózné Nagy Melindát. Megkérdezem a 

javasolt személyektől, hogy vállalják e a bizottságban való részvételt. Kérem, hogy 

igennel, vagy nemmel válaszoljanak, bár úgy hallom megtették köszönöm. 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés 

vezetői megbízás adása, annak visszaadása fegyelmi eljárás megindítása és 

állásfoglalást igénylő személyügy tárgyalásakor. Megkérdezem, ezért a jelölteket, hogy 

beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba? Kérem, hogy igennel vagy nemmel 

válaszoljanak. 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

Igen 

Bartha Jánosné képviselő: 

Igen. 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

Igen 

Szeli Zoltán polgármester 

Akkor egyhangúan megállapítom, hogy a nyílt üléssel folytathatjuk. Jó valakinek az 

elhangzottakhoz esetleg van e hozzáfűznivalója? Ha nincs, akkor kérem, a tisztelt 

Testületet, hogy aki egyetért, a határozati javaslattal az kézfelnyújtással jelezze. 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület az általam javasolt ideiglenes bizottsági 

tagokat 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.  
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77/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ideiglenes bizottság 

elnökének és tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. (3) bekezdése alapján – 

figyelemmel Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 22. §-

ára – a titkos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre, melynek 

elnökének Vásári-Orosz Andreát, míg tagjainak Bartha Jánosné és Kalózné Nagy 

Melinda Rita önkormányzati képviselőket választja meg. 

 

2. Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság megbízatása az alpolgármester 

megválasztásával megszűnik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

 

4.  Napirendi pont: 

Javaslat az alpolgármester megválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester: 

A magyarországi önkormányzati törvény 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület 

a polgármester javaslatára titkos szavazással minősített többséggel a polgármester 

helyettesítésére, a munkájának segítésére egy alpolgármestert, a megyei közgyűlés 

elnököt, alelnököt, főpolgármestert, továbbiakban együtt alpolgármestert választ több 

alpolgármestert választhat, a képviselő testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai 

közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával 

keletkeznek, a megbízás megszűnésével szűnnek meg. A (2) bekezdés szerint az 

alpolgármester a polgármester irányításával látja el a feladatait. Több alpolgármester 

esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. Tiszacsege Város 

Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési  

Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) rendelet 19. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 

Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással minősített többséggel a 

polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, a 

helyettesítés rendjét a polgármester szabályozza. A (4) bekezdés alapján az 

alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. A minősített többség azt 

jelenti, hogy 4 szavazat szükséges ahhoz, hogy érvényes legyen a döntés. Ezek után 

ismertetem a Képviselő-testülettel, hogy az általam az alpolgármesteri tisztségre 

javasolt személy az Gál István lenne. Megkérem Őt, hogy a Testület előtt nyilatkozza ki 

elfogadja e a jelölést. 

 

Gál István Attila képviselő: 

Igen. 

Szeli Zoltán polgármester 
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Köszönöm szépen! 

Megkérem a bizottságot, hogy a titkos szavazást szíveskedjenek lebonyolítani, és 

átadom majd a szót az ideiglenes bizottság vezetőjének. Egy kis technikai szünetet 

tartanánk, hogy ezt a szavazást le tudjuk bonyolítani. 

 

SZÜNET 

 

Jó. Akkor a technikai szünetnek vége van. A titkos szavazás lezajlott, és átadnám a szót 

az ideiglenes bizottság vezetőjének Vásári-Orosz Andrea képviselő asszonynak.  

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

Az ideiglenes bizottság a szavazó lapokat megvizsgálta, és megállapította, hogy 6 igen 

szavazattal és 1 tartózkodással Gál István Tiszacsege Város Önkormányzatának 

alpolgármestere. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester választás eredmények megállapításáról 

szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Szeli Zoltán polgármester 

Gratulálni szeretnék Képviselőtársamnak. Tehát akkor 6 igen és 1 tartózkodással 

elfogadta a Testület az általam jelölt alpolgármestert. Gál Istvánnak alpolgármesteri 

minőségében is esküt kell tennie a Képviselő-testület előtt. Kérem az Alpolgármester 

urat, hogy az eskü szövegét Ismételje utánam. 

„Én, (Gál István) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Tiszacsege Város fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom.  

(Az eskütevő meggyőződése szerint)  

Isten engem úgy segéljen!”  

 

Gál István társadalmi megbízatású alpolgármester az esküokmányt aláírja. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete titkos szavazással – az 

alpolgármester megválasztására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal és 1 fő 

tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

78/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester 

megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az SZMSZ 19. § (3) és (4) bekezdésére – 
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saját tagjai közül Szeli Zoltán polgármester javaslatára társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek Gál István Attila települési képviselőt választja meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a hatósági irodavezetőt, hogy az alpolgármester 

megválasztásából adódó feladatokat hajtsa végre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

5.  Napirendi pont: 

Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester  

Felkérném Lajter Zoltán irodavezető urat, hogy ismertesse. 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Itt ismét visszautalnék a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, mely 80. § (2) bekezdése 

kimondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő- 

testület állapítja meg. Tehát itt van rá lehetőség, hogy esetleg módosuljon, ami a 

határozati javaslatban szerepel.  

 

Fontos az, hogy nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíjának a 90 %-át. Az Mötv. még szól arról is, hogy mennyi a társadalmi 

megbízatású polgármester illetménye, nyílván ebből számítódik majd Alpolgármester 

úrnak majd az illetménye. Fontos, hogy a társadalmi megbízatású polgármester havonta 

polgármesteri illetményének 50 %-val megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. 

Tekintettel arra, hogy Polgármester úr illetménye 548. 460, -Ft, ezért a társadalmi 

megbízatású polgármesternek az illetménye ennek a fele lenne 274. 230, Ft, és ennek a 

90 % -a lehet a törvényi maximum. Ez pedig 246. 807, -Ft.  

Ezen kívül Alpolgármester úr is költségtérítésre jogosult, az előbb említett összegnek a 

15 %- a erejéig, és akkor ahogyan a határozati javaslatban is szerepel a tiszteletdíja 

bruttó 191. 975,- Ft-ban, a költségtérítése bruttó 28.795, - Ft-ban kívánja Polgármester 

úr meghatározni, természetesen erre a Képviselő-testület reagálhat, és észrevételeket 

tehet. Köszönöm szépen a szót. 

 

Szeli Zolán polgármester  

Jó. Van-e valakinek javaslata, véleménye? 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

A korábbi időszakban is ennyi volt az alpolgármesteri tiszteletdíj ugye? 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

Igen! Bocsánat azt elfelejtettem mondani, tehát hogy a 2020-as évben, illetve 2019-es 

évben is ez az összeg volt, annyi, hogy ott költségtérítés nem volt megállapítva. Én 

megnéztem az Mötv.-t és ugyanúgy jár alpolgármester úrnak költségtérítés nyílván ez is 

az a 15 % és akkor ebből a kettőből tevődne össze majd a díjazása. Igen és nem több 

egyáltalán, mint tavaly vagy tavaly előtt, ami volt. Ez fontos. 

Szeli Zoltán polgármester 
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Nincs akkor más észrevétel. Javaslat nincs. Akkor kérem a tisztelt Testületet, hogy aki 

egyetért, a határozati javaslattal az kézfelnyújtással jelezze. 

Köszönöm, megállapítom, hogy a testület a határozati javaslatot 6 igennel és 1 

tartózkodás mellett elfogadta.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – alpolgármester 

tiszteletdíjának meghatározására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal és 1 fő 

tartózkodásával elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

79/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester 

tiszteletdíjának meghatározására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) (3) 

bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját bruttó 191.975, - Ft összegben, a költségtérítését 

bruttó 28.795, - Ft összegben állapítja meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a hatósági irodavezetőt, hogy az alpolgármester 

juttatásai megállapításából adódó további feladatokat hajtsa végre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

 

6.  Napirendi pont. 

Javaslat a Pénzügyi és ügyrendi bizottság képviselő tagjainak megválasztására.  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester 

Kicsit megint hosszú leszek, néhány dolgot felolvasok a törvényből. Az Mötv. 57. § (1) 

bekezdése szerint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza 

meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, 

működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester 

előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem 

haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer 

főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket 

egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is 

választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság 

ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 

kötelezettségeivel. 

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökének és tagjainak 

megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-

testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt 
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számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell 

választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 

Az 58. § (2) bekezdés értelmében a Képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, 

létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően 

létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. 

Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő testület Szervezeti és Működési 

Szabályáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 21 § -ban foglaltak 

szerint a képviselő testület állandó bizottsága a pénzügyi és ügyrendi bizottság, melynek 

létszáma 5 fő, tehát ez a jelenlegi SZMSZ szerint meghatározott bizottság és annak a 

száma. 

Van e most ezzel kapcsolatosan valakinek észrevétele? Javaslata? Ha nincs, akkor én 

most javaslom ugyan ezt a pénzügyi és ügyrendi bizottság elfogadását és javaslatot 

tennék az elnökre, illetve a tagjaira. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Sallai 

Szabolcsot javasolnám. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak Bartha Jánosnét, 

Vásári-Orosz Andreát, Kalózén Nagy Melindát és Tóth Imrét szeretném javasolni. 

Szeretném megkérdezni, hogy beleegyeznek-e ebbe a javaslatba? Van-e valamilyen 

észrevétel, más javaslat?  

Ha nincs, akkor tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 46 § (2) bekezdés b) 

pontja alapján a képviselő testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, 

felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és 

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Megkérdezem a jelölteket, hogy 

belegyeznek e a nyilvános tárgyalásba? 

Bartha Jánosné képviselő: 

Igen 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő 

Igen 

Sallai Szabolcs képviselő  

Igen 

Tóth Imre képviselő 

Igen 

Vásári-Orosz Andrea képviselő 

Igen 

Szeli Zoltán polgármester 

Megállapítom, hogy a jelöltek hozzájárultak. Ha nincs több észrevétel, akkor kérem a 

tisztelt Testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.  

Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 tagját, 

egyhangúan elfogadta. Köszönöm szépen. 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

Még az elnököt nem fogadtuk el. 

Szeli Zoltán polgármester: 

Átadnám a szót akkor Irodavezető úrnak. 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

Igen. Megnéztem nyílván több más település alakuló ülését is és nem kötelező az 

elnököt, illetve a tagokat külön megszavaztatni. Ezért én úgy gondoltam, hogyha 
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előzőleg esetleg volt erről egy megbeszélés, hogy akkor egy határozatban kerülne ez 

elfogadásra. 

Szeli Zoltán polgármester 

Akkor megkérdezzem még egyszer? Tehát hogy ebben az esetben, aki egyet ért, így 

ezzel a kis kiegészítéssel és elfogadja a határozatot, akkor az legyen szíves 

kézfelnyújtással jelezze még egyszer. Akkor megállapítom, hogy egyöntetűleg elfogadta 

a Testület. Köszönöm szépen. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság képviselő tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen 

szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

80/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság képviselő tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést 

hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésére, illetve 

Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 21. § bekezdéseire 

tekintettel a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Sallai Szabolcs Zoltán 

önkormányzati képviselőt, míg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak Bartha 

Jánosné, Kalózné Nagy Melinda Rita, Tóth Imre és Vásári-Orosz Andrea 

önkormányzati képviselőket választja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

7.  Napirendi pont 

Tájékoztatás összeférhetetlenség bejelentéséről, méltatlanságról, valamint 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez is nagyon hosszú, Én szeretném megkérdezni a testületet, hogy ismerik-e, elolvasták 

-e? Tehát arról van szó benne, hogy ha valami olyan tevékenysége van a képviselőnek, 

ami összeférhetetlen a testületi munkával, akkor azt 30 napon belül jeleznie kell, meg 

kell szüntetnie. Valamint méltatlanságról van benne szó, szintén hogyha valakit 

szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, vagy állammal, 

önkormányzattal szemben köztartozás áll fent, akkor azt neki jeleznie kell. Tehát 

hogyha mindenki elolvasta, akkor még egy bekezdését szeretnék felolvasni a 

vagyonnyilatkozattételi eljárással kapcsolatosan.  

Az Mötv. 39. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, 

majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül 
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vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját 

vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 

élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat 

tételének elmulasztása esetén az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait 

nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

Akkor aki, elolvasta tisztában van a tartalmával? Van-e valakinek hozzáfűzni valója, 

véleménye? Ha nincs, akkor kérem a tisztelt Testületet, hogy aki egyetért a határozati 

javaslattal az kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a határozati 

javaslatot 7 igen szavazattal, tehát egyhangúlag elfogadta a Testület. 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az – összeférhetetlenség 

bejelentéséről, méltatlanságról, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

szóló tájékoztatót – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

81/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az összeférhetetlenség 

bejelentéséről, méltatlanságról, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 

tájékoztatót és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az összeférhetetlenség 

bejelentéséről, méltatlanságról, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

8.  Napirendi pont.  

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata által a település önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatása című pályázat benyújtására. 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez a pályázat félig meddig be lett nyújtva az előző időszakban, az előző Testület 

benyújtotta, csak ugye voltak benne hiányosságok. A Képviselő-testület nem ülésezett, 

de ettől függetlenül be lett nyújtva, alá lett írva, de a testületi döntés akkor nem született 

meg, így most a hiánypótlási szakaszban szükséges a tisztelt Képviselő-testületnek 

döntést hoznia, amely csatolásra kerülne a hiánypótlási dokumentációhoz, így ezt a 

rendkívüli önkormányzati támogatást nem vesztené el Tiszacsege. Egyébként tavasszal 

kaptunk benne július 22 -én 7.635.601 Ft-ot és most az őszi beadásnál a hiánypótlás 

során az igényelt összeg 15.028 158 Ft -ra módosult. Tehát ennyivel lett benyújtva.  

 

Valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan van e hozzáfűznivalója, észrevétele van-e? 

Nincs. Ha nincs, akkor kérem a tisztelt Testületet, hogy aki egyetért, a határozati 

javaslattal az kézfelnyújtással jelezze, tehát hogy ez a rendkívüli önkormányzati 

támogatás pályázat benyújtásra kerüljön újra. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 

Testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az – a település önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatása című pályázat benyújtására vonatkozó 

javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

82/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata által a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.9. pont alapján 

támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

9.  Napirendi pont. 

 Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer 2021 évi 

pályázati fordulójában történő részvételre.  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ennek szintén hasonló volt a sorsa, mint az előzőleg megtárgyalt rendkívüli 

önkormányzati támogatásnak, tehát megtették ott a kezdő lépéseket, de hiánypótlásra 

visszaküldték, és most testületi határozat kell hozzá. Ez egy nagyon régóta támogatott 

forma a településünk részéről a továbbtanuló diákok részére. Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2020. 

szeptember 30. napján, már elfogadta azt, hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási 

önkormányzati ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójában részt vehessen az 

Önkormányzat. Tekintettel arra, hogy a csatlakozási folyamat elindult, ezen felül 

szükséges a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulása is a részvételhez, így az 

alábbiakban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság szeptember 30. napján tartott ülésére 

készített előterjesztést közlöm változatlan formába. Igen az, amit az előbb elmondtam 

szóban. 

Két típusa van ennek, van egy „A” típusa és egy „B” típusa csak a lakosság kedvéért, 

aki nem ismeri, az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel 

rendelkező hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 

intézményben, felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében teljes idejű, nappali 

munkarend, alap fokozatot, és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot, és szakképzettséget eredményező mesterképzésben osztatlan 

képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
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A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 

hátrányos szociális helyzetű 2020-2021. tanévben utolsó éves érettségi előtt álló 

középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 

felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021. 2022. 

tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali munkarend 

alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt 

venni.  

Az „A” típusú pályázat 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” 

típusú pályázat pedig 3*10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév. 

Az elbírálási határidő 2020. december 04-e. Az önkormányzat ellenőrzi, elbírálja a 

beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti, december 7-én pedig 

a települési önkormányzatot támogatott és nem támogatott, valamint a bírálatból formai 

okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a 

támogatást kezelő részére. Azt kell tudni még róla egyébként, hogy három lépcsős a 

támogatás. Ugye az önkormányzat támogatja, a megyei önkormányzat és a tanulmányi 

intézmények támogatják még. 

Jó. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Észrevétele? 

Vásári- Orosz Andrea képviselő: 

Az összeget esetleg azt lehet-e tudni, hogy mekkora a támogatási összeg? 

Szeli Zoltán polgármester 

Még nem tudjuk, szerintem az összegekről majd későbbiek során döntenénk, csak most 

annyi, hogy maga a pályázat beadását meg kell szavaznunk, hogy beadjuk. 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Az önkormányzati rész az 5000 Ft/ hónap. Az, hogy a megye mennyit ad hozzá, meg az 

iskola azt nem tudjuk. 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető 

Tehát 5000,- Ft, és akkor a másik két rész pedig nyilván a másik két féltől fog függni. 

Szeli Zoltán polgármester  

Ha nincs észrevétel, más javaslat, más egyéb akkor kérem a tisztelt Testületet, hogy aki 

egyetért a határozattal, határozati javaslattal az kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Bursa Hungarica 

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer 2021 évi pályázati fordulójában 

történő részvételre vonatkozó javaslat– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza:  

83/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójában történő 

részvételre vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
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szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

  

3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://www.bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. 

 

4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 

EPER-Bursa rendszerben, az általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a 

szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 

állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.   

 

5. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szeli Zoltán 

polgármestert, hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot aláírja és határidőre az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

Szeli Zoltán polgármester  

Az újonnan megválasztott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tartana egy ülést, melyen a 

korábban említett napirendi pontok közé felvett előterjesztéseket megtárgyalná. Ezután 

pedig folytatódna Testületi ülés. Tehát akkor egy pici 1 perces technikai szünetet 

szeretnénk tartani.  

SZÜNET 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszöntöm újra a televíziónézőket, a kedves lakosságot. A Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság ülése után akkor folytatnánk a testületi üléssel. Megpróbálom lerövidíteni, 

hiszen az előbb a Bizottság ülésén ismertetve lett minden napirendi pont, amelyben 

most a teljes Testületnek kellene döntenie. 

10. Napirendi pont: 

Javaslat a szociális célú tüzelőanyag megvásárlására. 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester: 

https://www.bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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Megbeszélte a Bizottság, mindenki hallotta. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek 

ettől függetlenül hozzáfűznivalója, valakinek véleménye? A Bizottság Elnökének 

esetleg?  

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Nincs. Megtárgyaltuk. Elfogadásra javasoljuk.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Kérem a tisztelt Testületet, hogy aki egyetért, a határozati javaslattal az kézfelnyújtással 

jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Szociális célú tüzelőanyag 

megvásárlására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

84/2020.(X. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális célú 

tüzelőanyag megvásárlására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyírerdő 

Zrt.-vel kívánja - a szociális célú tűzifa megvásárlására vonatkozóan - megkötni a 2. 

számú mellékletben foglalt tartalommal az értékesítési szerződést. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza, Szeli Zoltán polgármestert az értékesítési 

szerződés megkötésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

11.  Napirendi pont  

Javaslat Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi 

játszótér fejlesztése” című alprogram keretében megnyert pályázat kapcsán érkezett 

ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására. 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester: 

Kérdezem, akkor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy az álláspontját 

mondja el. 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Köszönöm szépen. Ezt is megtárgyaltuk az imént, és elfogadásra javasoljuk.  

Szeli Zoltán polgármester: 
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Van-e még valakinek a Képviselőtársak közül hozzáfűznivalója, más javaslata? Ha 

nincs, akkor kérem a tisztelt Testületet, hogy aki egyetért, a határozati javaslattal az 

kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. A Testület egyhangúlag elfogadta a határozatot.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az „Óvodai játszóudvar és 

közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram keretében megnyert pályázat kapcsán 

érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó 

javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 
85/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című 

alprogram keretében megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a beérkezett 

ajánlatok közül, a legkedvezőbb ajánlatot adó Bonita Játszóterek Group Kft.-vel kíván 

szerződést kötni a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar 

és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramban megnyert pályázat 

megvalósítása érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza, Szeli Zoltán polgármestert a szerződés 

megkötésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

12. Napirendi pont: 

Javaslat az LVF/13997/2019-ITM pályázati kódú „Kompok, révek fenntartásának, 

felújításának támogatása” című megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok 

kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Kérdezem a Bizottság Elnökét, hogy ismertesse az álláspontját. 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Köszönjük szépen. Kiválasztottuk, elfogadásra javasoljuk.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen. Van-e még valamelyik Képviselőtársamnak hozzáfűznivalója, 

véleménye? Ha nincs akkor kérem a Testületet, hogy ha egyetért a legelőnyösebb 

ajánlattevő, a Bamli-Művek Kft. bruttó 7.937.500, - Ft-os ajánlatával, akkor kérem 
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kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a határozati javaslatot egyöntetűleg 

elfogadta a Képviselő-testület.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az LVF/13997/2019-ITM 

pályázati kódú „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” című 

megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza:  

86/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kompok, révek 

fenntartásának, felújításának támogatása" című, LVF/1218/2019-ITM_SZERZ iktatószámú 

támogatói okirat szerint megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a beérkezett 

ajánlatok közül, a legkedvezőbb ajánlatot adó Bamli Művek Kft.-vel kíván szerződést 

kötni a „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása" című, 

LVF/1218/2019-ITM_SZERZ iktatószámú támogatói okirat szerint megnyert pályázat 

megvalósítása érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza, Szeli Zoltán polgármestert a szerződés 

megkötésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

13. Napirendi pont: 

Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, belterületi út felújítására vonatkozó pályázat 

kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Kérném a Bizottság Elnökét, hogy ismertesse álláspontját. 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Köszönöm. Megtárgyaltuk, a legjobb ajánlat a Szilvási Építő Kft. volt. Javaslom 

elfogadásra.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm. Tehát, aki egyetért a Szilvási Építő Kft. ajánlatával, akkor kérném a tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy 

a határozati javaslatot egyöntetűleg elfogadta a Képviselő-testület.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén 

belül megnyert, belterületi út felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett 

ajánlatokra vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza:  

 
87/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül 

megnyert, belterületi út felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok 

kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot és a következő 

döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a beérkezett 

ajánlatok közül, a legkedvezőbb ajánlatot adó Szilvási Építő Kft.-vel kíván szerződést 

kötni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

megnevezésű pályázati kiírás keretén belül megnyert, belterületi út felújítására 

vonatkozó feladatok megvalósítására. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szeli Zoltán polgármestert a nyertes ajánlattevővel 

való tárgyalás lefolytatására és a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

 

14.  Napirendi pont 

Javaslat a TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00010 azonosítószámú „Tiszacsege település 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű megnyert projekt keretében a 

projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Kérném a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét, hogy álláspontját ismertesse.  

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Köszönöm szépen, megtárgyaltuk. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, kérem elfogadását.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó, tehát akkor, aki egyetért azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. bruttó 5 millió Ft értékű ajánlatát elfogadjuk, akkor kérném, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a határozati javaslatot 

a testület egyértelműen elfogadta.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a TOP-2.1.3-16-HB1-2019-

00010 azonosítószámú „Tiszacsege település környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztése” elnevezésű megnyert projekt keretében a projektmenedzsmenti 

tevékenység elvégzésére érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

88/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-2.1.3-16-HB1-

2019-00010 azonosítószámú „Tiszacsege település környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztése” elnevezésű megnyert projekt keretében a projektmenedzsmenti tevékenység 

elvégzésére érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a beérkezett 

ajánlatok közül, a legkedvezőbb ajánlatot adóval, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kíván szerződést kötni a TOP-2.1.3-16-HB1-2019-

00010 azonosítószámú és „Tiszacsege település környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázat kapcsán elvégzendő projektmenedzsmenti feladatok 

megvalósítása érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza, Szeli Zoltán polgármestert a szerződés 

megkötésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

15.  Napirendi pont: 

Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázatra támogatási igény 

benyújtására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét, hogy az álláspontját ismertesse. 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Köszönöm szépen. Mindenféleképp pályázunk erre, úgy döntött a Bizottság, kérem 

fogadjuk el ezt a javaslatot.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm. Akkor szeretnénk benyújtani ezt a pályázatot 4.250.500, - Ft értékben. Aki 

egyetért ezzel a határozati javaslattal, akkor azt kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a Képviselő-testület 

egyöntetűleg elfogadta.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az illegális hulladéklerakók 

felszámolására kiírt pályázatra támogatási igény benyújtására vonatkozó javaslatot – 

7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  

 

89/2020.(X.30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az illegális 

hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázatra támogatási igény benyújtására vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot kíván 

benyújtani az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására a belügyminiszter által 

kiírt pályázat alapján.  

 

Határidő: 2020. november 05. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

             Langó Józsefné pénzügyi vezető 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Megkérdezem, hogy van-e még valakinek ezen kívül valamilyen észrevétele, 

hozzászólása, véleménye, valamelyik napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor 

megköszönöm a kedves tévénézőknek, lakosságnak a figyelmét. Megköszönöm a 

Képviselőtársaimnak a munkájukat és mindenkinek kívánok kellemes pihenést a 

hétvégére a lakosságnak is és Önöknek is.  

 

Az alakuló ülés zárásaként, hallgassuk meg a szózatot.  

 

K. m. f. 

 

 

 Szeli Zoltán s.k. Dr. Lajter Zoltán s.k. 

 polgármester hatósági irodavezető 

  mb. jegyző 

 


