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Ikt.sz.: I/4882-1/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 22. 

napján du. 15:35 kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó 

termében – megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

  Szeli Zoltán    polgármester 

  Gál István Attila   alpolgármester 

  Bartha Jánosné   települési képviselő 

  Kalózné Nagy Melinda Rita  települési képviselő 

  Sallai Szabolcs Zoltán  települési képviselő 

  Tóth Imre    települési képviselő 

  Vásári-Orosz Andrea   települési képviselő 

 

  Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

  Dr. Lajter Zoltán   hatósági irodavezető, mb. jegyző 

  Berecz Klaudia   jegyzőkönyvvezető 

  Langó Józsefné   pénzügyi irodavezető 

 

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Üdvözlöm a kedves tiszacsegei lakosokat, üdvözlöm a Képviselő-testületet! Üdvözlöm 

a Pénzügyi Iroda vezetőjét, Jegyző urat és az igazgatási referensünket. Megállapítom, 

hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal itt van, határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Berecz Klaudia igazgatási referenst. Ha ezzel a 

Testület egyetért, akkor kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangúan 

elfogadta a Testület. 

 

Tisztelt Lakosság, tisztelt Képviselő-testület! Hét hónap után, örömünkre szolgál, hogy 

itt ülhetünk szabadon és nyíltan. A hét hónap nem telt el munka nélkül. Bízom benne, 

hogy mindenki figyelte Tiszacsege Város honlapját, és tájékozódott róla a havonta 

megjelenő polgármesteri beszámolókból, melyekben részletesen beszámoltam, hogy 

miben egyeztettünk a Testülettel, miről határoztunk, miről hoztunk olyan döntéseket, 

amelyek a településnek előre haladó, meghatározó, jobbító szándékú feladatait látják el. 

 

 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2021. június 22. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 

2 
 

A mai napon a napirendi pontokat a következőképpen ismertetném: 

 

Első napirendi pontunk a „Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítására.” 

A „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévére vonatkozó 

munkatervének elfogadására,” 

A „Javaslat a Tiszacsege belterület 1213 helyrajzi számú, legelő művelési ágú ingatlan 

bérbeadására.” 

Negyedik napirendi pont: a „Javaslat Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött bérleti szerződések 

felmondására, valamint egy új üzemeltetési megállapodás megkötésére.” 

Ötödik napirendi pont: „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói 

állományáról.” 

A hatodik napirendi pont pedig a különfélék, amelyben szeretnék beszélni a központi orvosi 

ügyelet átszervezéséről, pályázatokról, és egyéb felmerülő dolgokról, amelyek menet közben 

felmerülnek. 

Ha ezekkel a napirendi pontokkal egyetért a tisztelt Képviselő-testület, akkor kézfelnyújtással 

kérem jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi 

pontokat. A sorrendiség az maradhat-e? Maradhat. 
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NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévére 

vonatkozó munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat a Tiszacsege belterület, 1213 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan bérbeadására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4. Javaslat a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött bérleti szerződések felmondására, 

valamint egy új üzemeltetési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

5. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

6. Különfélék 
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása egy önkormányzati rendelet 

módosítása, melyre azért van szükség, mert a Képviselő-testületünk szeretné a 

tanyagondnoki szolgáltatást beindítani, s ennek folyamata, megszervezése elindult, az 

engedélyeztetése folyamatban van, ezért a rendeletünket módosítani kell.  

 

Mindenki megkapta az előterjesztést. Kérem, hogy akinek van hozzáfűznivalója az 

tegye meg. 

 

A bizottsági ülésen a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megbeszélte. Megkérdezem a 

Bizottság elnökét, hogy van-e hozzáfűznivalója? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Szeretettel üdvözlök én is mindenkit! A testületi előtti pénzügyi bizottsági ülésen a 

javaslatot megtárgyaltuk, elfogadásra javasoljuk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e még valakinek ezen kívül javaslata, hozzáfűznivalója, véleménye? Nincs. Tehát 

a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Tiszacsegén a tanyagondnoki szolgáltatást 

beindítsuk, és a rendeletünket ennek megfelelően módosítsuk. 

 

Aki ezzel a rendeletmódosítással egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm 

szépen, a Testület a rendelet módosítását elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és működési 

szabályzat módosítását – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet 

alkotja: 
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. ….) önkormányzati 

rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. Cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Tiszacsege Város 

Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint 

módosul. 

(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Tiszacsege Város 

Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint 

módosul. 

(3) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Tiszacsege Város 

Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint 

módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. június …-én lép hatályba. 

 

Tiszacsege, 2021. június ... 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán 

mb. jegyző 

hatósági irodavezető 

Kihirdetési záradék: 

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. június hónap ….. napján Tiszacsege Város 

Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztéssel és a www.tiszacsege.hu oldalon történő 

közzététellel megtörtént. 

 

  

file://///172.16.225.200/Jegyző%20megosztott/2021_KT/Jegyzőkönyvek/06.22/www.tiszacsege.hu%20
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2. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévre vonatkozó 

munkatervének elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Képviselő-testületnek az év folyamán kétszer munkatervet kell összeállítania. Ez 

most a pandémiás helyzet miatt nem így történt, viszont a második félévben, illetve az 

elkövetkezendő időszakban reméljük, hogy ez már a hagyományos kerékvágásban 

üzemelhet tovább. Éppen ezért, kiküldésre kerültek az erre vonatkozó ajánlatok, hogy 

mi legyen a második félévben a Testületnek a munkarendje. Ezen kívül érkeztek be 

javaslatok, ezekkel lettek kiegészítve, és ennek az elfogadására teszek ajánlatot. A 

Pénzügyi Bizottságnak van-e valamilyen hozzáfűznivalója. Kérdezem a Bizottság 

elnökét? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Köszönöm szépen. Megtárgyaltuk a javaslatot, amely kint lesz majd a honlapon. Ezt is 

elfogadásra javasolnánk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen. Van-e még valakinek a munkatervvel kapcsolatosan kérdése, 

javaslata? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a Képviselő-testület 2021. II. félévre 

vonatkozó munkatervét.  

 

Aki elfogadja, az kézfelnyújtással kérem jelezze. A Testület egyhangúlag elfogadta a 

javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévére vonatkozó 

munkatervét – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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1/2021. (VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadására 

vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. II. félévére vonatkozó 

munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

Augusztus 26. (csütörtök) 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Szeptember 30. (csütörtök) 

 

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati 

fordulójában történő részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Október 28. (csütörtök) 

 

- Közmeghallgatás 
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- A rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elkészítése 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek 

bérleti díjának felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Városi Óvoda és Bölcsőde 2020/21 nevelési évről szóló szakmai beszámolója 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2021/22 nevelési év munkatervéről 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

November 25. (csütörtök) 

 

- Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 
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- A 2022. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Városi rendezvények értékelése 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Karácsonyi juttatások egyeztetése  

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

December 16. (csütörtök) 

 

- Képviselő-testület 2022. év I. félévi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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3. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege belterület, 1213 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan bérbeadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A harmadik napirendi pont egy legelő bérbeadására vonatkozó szerződés. A 1213 

helyrajzi számú legelőt eddig is bérelték, és ennek a meghosszabbítására nyújtottak be 

bérleti ajánlatot, ugyanazzal az árral, ami a bérleti rendeletünkben megtalálható. A 

Kismajorban található ez a legelő, amely 6522 m2. Egy évre, kaszálás céljára újból bérbe 

venné a jelenlegi bérlő. Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét. 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Semmi nem indokolja, hogy ne újítsuk meg. Úgyhogy azt javasoljuk, hozzuk meg a 

határozatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Van-e valakinek még hozzáfűznivalója, javaslata? Nincs. 

 

Akkor aki egyetért azzal, hogy az 1213 helyrajzi számú legelőt továbbra is bérbe adjuk 

kaszálás céljából egy évre, az kézfelnyújtással legyen szíves jelezze. A Testület 

egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1213 helyrajzi számú legelő 

bérbeadásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 
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2/2021. (VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege belterület, 

1213 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan bérbeadására vonatkozó javaslatot és a következő 

döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 1213 

helyrajzi számon nyilvántartott, „b legelő” művelési ágú ingatlan 6522 m2 területű 

részét kaszálás céljára bérbe adja Kóti Imre, 4066 Tiszacsege, Tavasz utca 54. szám 

alatti lakos részére, bruttó 8 614 Ft/év összegért, 2022. június 30. napjáig. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

4. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött bérleti szerződések felmondására, valamint 

egy új üzemeltetési megállapodás megkötésére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Mindenki látja, hogy a vasútállomás épülete régóta omladozó ház, illetve a környéke is 

egy ápolatlan terület. November környékén felkerestük a Vasutat. Erre talán még 

emlékeznek a tisztelt Képviselők, illetve a lakosság is. És a MÁV Zrt.-vel egyeztetve, 

arra az álláspontra jutottunk, hogy mivel az Önkormányzat nem tudja semmi olyan célra 

használni, ami számára kedvező volna, indítsa el a bontási engedélyét ennek az 

épületnek. A MÁV Zrt. a múlt héten megkeresett, és azt a tájékoztatást adta, hogy a 

bontási engedélyre nem igazán bólintottak rá a felsőbb szervek, ezért ők ajánlanának 

egy másfajta jogviszonyt. Méghozzá a terület karbantartásáért, valamint az épület 

állagának megóvásáért egy bérleti szerződést ajánlott, amelynek havi összege a terület 

karbantartásának 70.000, - Ft, valamint az épület állagmegóvására, – ha lehet így 

mondani arra az épületre – arra szintén 70.000, - Ft-ot ajánlott fel. Az így összeadott 

bérleti díj egy év alatt körülbelül 1.600.000, - Ft-ra jönne ki. Ebből az 1.600.000, - Ft-

ból, - volna egy javaslatom, - a vasúti épületet hozzuk egy homogén felületre egy 

vállalkozóval, egy kőművessel. Akkor utána, hogyha legalább a három, vagy akár mind 

a négy oldala egy bezárt síkfelület, homogén felület lenne, akkor valamilyen tájfestővel, 
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graffitissel valamilyen szép épületképet, visszaállítva a régi MÁV épületének a 

homlokzatát egy festménnyel, vagy akár Tiszacsegére jellemző reklám felületként 

használnánk ezeket a felületeket. Ez az összeg, ez az egy éves összeg kifutná a felület 

létrehozását, és akkor a továbbiakban nekünk szinte csak a terület kaszálására kellene 

fordítanunk a megmaradt pénzünket évente. 

 

A Pénzügyi Bizottság nem tudom, hogy milyen véleménnyel van erről az álláspontról. 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Köszönöm szépen. Tárgyaltuk ezt a napirendi pontot is az ülésen, üdvözöljük ezt az 

ötletet. Reméljük, hogy meg is fog tudni valósulni, mert így ahogy most kinéz a maga 

valójában, az nem biztos, hogy Tiszacsegéhez méltó. Én úgy gondolom, hogy kössük 

meg ezt a szerződést, elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Bocsánat. Esetleg annyi még, hogy meg lehetne hirdetni, hogy mi kerüljön az épületre, 

milyen kinézete legyen ennek a vasútállomásnak. A lakossághoz lehetne egy felhívást, 

pályázatot intézni, hogy mi legyen a homlokzatára festve. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

Annyi kérésünk fogalmazódott még meg a bizottsági ülésen, hogy azt a romos WC-t, 

illetve kerítést hogyha el tudnánk bontani még mielőtt ez megvalósul, az jó lenne, hogy 

arra legalább egy engedélyt adjanak már. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Felvesszük a MÁV Zrt.-vel a kapcsolatot és erre mindenképp sort kerítünk. Rendben, 

köszönöm szépen. 

 

Gál István Attila alpolgármester: 

Erre többféleképpen sort keríthetünk, szavazással pédául. Valamilyen Facebook-os 

szavazással, vagy valamilyen egyéb módon a lakosság körében. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Igen-igen, ezt mondtam az előbb, hogy akár a lakosság is egy ötlettel közreműködhet. 

 

Gál István Attila alpolgármester: 

 Közreadnánk pár olyan kész tervet, amiből a lehetne választani. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Köszönöm szépen. Más valakinek még valamilyen hozzáfűznivalója? Nincs. 
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Bartha Jánosné képviselő: 

 Ezzel egyetértünk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ha ezzel a határozati javaslattal egyetért a Képviselő-testület, tehát az előző szerződés 

felmondásával, illetve egy új üzemeltetési megállapodás megkötésével, akkor 

kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. A Testület egyhangúlag egyetértett a 

javaslattal, előterjesztéssel. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államvasutak Zrt.-vel 

kötött bérleti szerződések felmondásáról, valamint egy új üzemeltetési megállapodás 

megkötéséről szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

3/2021. (VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Államvasutak 

Részvénytársasággal kötött bérleti szerződések felmondására, valamint egy új üzemeltetési 

megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatokat és a következő döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötött, az 1998. január 

hónapban kelt, 267/1998. számon, az 1998. július 1. napon kelt, 1502/1998. számon és 

az 1999. július 22. napon kelt, 2282/98. számon iktatott bérleti szerződéseket közös 

megegyezéssel megszünteti 2021. június hó 30. nappal. 

 

2. A Képviselő-testület az üzemeltetési megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési megállapodás 

aláírására. 

 

 

Határidő: 1. 2021. június 30. 

  2-3.: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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5. Napirendi pont: 

 

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Felkérném a pénzügyi irodavezetőnket, hogy erről egy bővebb tájékoztatást nyújtson 

nekünk. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Jegyző 

Úr. Az Állami Számvevőszék a 2012. évben végzett ellenőrzésén kérte Tiszacsege 

Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy minden hónapban az Önkormányzat 

és intézményeinek a szállítói állományáról tájékoztatást nyújtson. Erről, - visszatérve a 

rendes munkamenethez -, most tájékoztatjuk a Képviselő-testületet. Tiszacsege Város 

Önkormányzatának és intézményeinek összevont szállítói állománya 2021. június 22. 

napján 37.005.071, - Ft, amiből a közüzemi szállítói állomány 8.850.262, - Ft. A 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, arra mindenképpen ügyel a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Irodája, hogy a 60 napon túli szállítói állományokat megfelelően 

kezelje, illetve a közüzemi szállítói állományokat kezelje és figyelje. Ennek 

megfelelően próbáljuk, és igyekszünk a számlákat teljesíteni.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Igen, tárgyalta. Köszönetet mondok a Pénzügyi Irodának, és minden hivatali 

dolgozónak. Elfogadásra javasoljuk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek még valamilyen hozzáfűznivalója, véleménye? Nincs. Köszönöm 

szépen én is az előterjesztést. Akkor, aki elfogadja ezt a határozati javaslatot, 

beszámolót a szállítói állományokról, az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta a szállítói állományokról szóló tájékoztatót. Köszönöm szépen. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 7 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

4/2021. (VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról készült tájékoztatót és a következő döntést 

hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

6. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

6.1. Javaslat fenntartói hozzájáruló nyilatkozat kiadására az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által, a „Kincses Kultúróvoda 2021” cím elnyerésére kiírt pályázat 

vonatkozásában 

 

Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető 

Előadó: Szeli Zoltán polgármester 

 

(Előterjesztés szóban előadva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén, mely Bizottság így 

tárgyalta azt.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Először is, van itt az Óvodának egy pályázat benyújtási kérelme. A Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által meghirdetett „Kincses Kultúróvoda 2021” cím elnyerésére. A kiírt pályázaton való 

részvételhez szükség van a fenntartói nyilatkozatra. Ehhez kérték a Képviselő-testület 

beleegyezését. 
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Van-e valakinek ehhez valami hozzáfűznivalója? 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Igazából ezt is örömmel vesszük. Bármi ilyen ügy mellé oda fogunk állni a jövőben is, 

akár a Bizottság, akár a Testület szerintem. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez azt hiszem valamilyen anyagi támogatással is jár. Annak, aki elnyeri ezt a címet, 

1.500.000, - Ft anyagi támogatás jár. Kulturális programokra lehet ezt a pénzt fordítani. 

„Kincses Kultúróvoda” pályázat. 

 

Megkérem a Képviselő-testületet, hogy a támogatásával járuljon hozzá a Városi Óvoda 

és Bölcsőde pályázatának benyújtásához. Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 

Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadta a Testület.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kincses Kultúróvoda 2021” 

cím elnyerésére kiírt pályázathoz szükséges fenntartói hozzájáruló nyilatkozat 

kiadásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

5/2021. (VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslat fenntartói 

hozzájáruló nyilatkozat kiadására az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a „Kincses 

Kultúróvoda 2021” cím elnyerésére kiírt pályázat vonatkozásában tárgyú határozati javaslatot 

és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Kincses Kultúróvoda” cím elnyerésére 

vonatkozó pályázat Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde általi megpályázásához.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri Szeli Zoltán polgármestert, hogy a döntésről Bárdos 

Tiborné intézményvezetőt jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Egyebekben valakinek van-e valamilyen előterjesztése? Nincsen. Akkor én folytatnám 

tovább. 

 

 

6.2. Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a tiszacsegei központi orvosi ügyelet 

működtetésének átadása vonatkozásában az Országos Mentőszolgálat részére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A kedves lakosság, a Képviselő-testület, lehet hogy már a hírekből, innen-onnan értesült 

arról, hogy Kormányunknak eltökélt szándéka, hogy az orvosi ügyeletet az 

önkormányzatok kezéből kivegye, mert nagyon nagy anyagi terhet ró az 

önkormányzatokra, és megpróbálja azt országosan átszervezni.  

 

Ennek az átszervezésnek egy tájékoztatóján voltam az előző héten pénteken, és ezen a 

tájékoztatón részt vett az Országos Mentőszolgálat főigazgatója dr. Csató Gábor, 

valamint a Belügyminisztérium helyettes államtitkára dr. Dukai Miklós, illetve a megyei 

vezetők, szakmai vezetők. Ezen a tájékoztatón elhangzott az, illetve tájékoztattak 

bennünket arról, amiről már mi is a hírekben valamilyen szinten informálódtunk, hogy 

július 1-jétől az Országos Mentőszolgálat teljes mértékben, Hajdú-Bihar megyében, 

átvenné az orvosi ügyelet szolgáltatását. Ez azt jelentené, hogy az önkormányzat 

kezéből ez a feladatellátás kikerülne, és ő oldaná meg ezt a feladatot. Reméljük, hogy 

legalább olyan magas színvonalon, mint ahogy eddig az ügyeletet végző orvosaink is 

tették. Erről azt a tájékoztatást is kaptam, hogy ugyanúgy 24 órás szolgálatban egy ilyen 

satellite állomás fog létrejönni ezen a helyen, ezen a ponton, ahol eddig is működött az 

ügyeletünk, és még ehhez egy bővebb szolgáltatást is hozzá fognak tenni. Egy kis mini 

laborral fog rendelkezni ez az ügyeleti rendszer, ahol nagyon nagy szakszerűséggel, 24 

órás szolgálattal fogják ellátni ezt a feladatot. Nekünk, az Önkormányzatnak pedig az 

lesz a pozitívuma, hogy ha minden marad változatlanul a szolgáltatás területén, akkor 

(az éves kiadásunk etekintetben 25-26 millió forint volt, melyhez 5,2 millió forint körüli 

összegű állami finanszírozás jár) és ebből itt maradna egy féléves megtakarítás. 

 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta? 
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Igen, tárgyalta. Esetleg, ami kimaradt a beszámolóból, hogy a saját orvosaink is be 

lesznek vonva. Igazából rajtuk múlik majd, hogy esetleg ők akarnak-e maradni a 

továbbiakban is. Elfogadásra javasoljuk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Egy kicsit sovány malac vágtában fog történni az egész, hiszen a július 1-je nagyon 

közel van. Még az adatbekérés, szerződések megkötése folyamatában vagyunk, 

valamint most tárgyalnak a volt orvosokkal, mentősökkel, azokkal, akik ezeket a 

szolgálatokat el tudják látni. Ahogy a Pénzügyi Bizottság elnöke is mondta, hajlandóak 

bárkivel, akivel tudnak, az eddig szolgálatot teljesítőkkel is szerződést kötni, úgyhogy 

akár ugyanazok is elláthatják, akik eddig is voltak. Köszönöm szépen. Van-e még 

valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata? Nincs. 

 

Az OMSZ kér ehhez egy szándéknyilatkozatot. Nekünk ehhez kell hozzájárulni, ezen 

szándéknyilatkozat megtételéhez. Kérném a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 

OMSZ-szel kössünk egy ilyen szándéknyilatkozatot. Erre kérnék szavazatot, választ a 

Képviselő-testülettől. 

 

Aki hozzájárul ahhoz, hogy az OMSZ-szel együttműködési megállapodást kössünk, az 

kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. Meg fogjuk kötni ezt a megállapodást, elküldjük ezt a szándéknyilatkozatot. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Központi Orvosi Ügyelet 

Országos Mentőszolgálatnak való átadásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

6/2021. (VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szándéknyilatkozat 

kiadása a tiszacsegei központi orvosi ügyelet működtetésének átadása vonatkozásában az 

Országos Mentőszolgálat részére tárgyú határozati javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi szándékát arra 

vonatkozóan, hogy a tiszacsegei központi orvosi ügyeleti rendszer működtetésére – 

amennyiben minden feltétel adott – együttműködési megállapodást köt az Országos 

Mentőszolgálattal (székhelye: 1055 Budapest, Markó utca 22., adószáma: 15309989-2-

41, PIR száma: 309985, képviseli: Dr. Csató Gábor főigazgató).  
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szeli Zoltán polgármestert az Országos 

Mentőszolgálattal való tárgyalások lefolytatására, illetve - ennek eredményeképpen - az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aztán a következő, amiről szeretném tájékoztatni a kedves lakosságot - a Képviselő-

testület tud róla -, az a folyamatban lévő pályázatok, ami talán a tisztelt lakosságot is 

jobban érdekli, mint a hétköznapok munkái. Természetesen ezekről is tájékoztatást 

adtam a polgármesteri beszámolókban, amelyek megtalálhatóak mai napig is a 

tiszacsege.hu oldalon, valamint Tiszacsege Város Önkormányzatának van egy hivatalos 

Facebook oldala, ahol szintén ezek a tájékoztatások nyilvánosságra kerülnek. Szeretném 

felhívni a lakosság figyelmét, hogy most már azért jobban akár személyesen is elérhető 

vagyok, de eddig is elérhető voltam telefonon. Tehát bárkinek bármilyen kérdése van, 

nyugodtan keressen, keresse a képviselőtársakat, valamint él az 

irjonnekunk@tiszacsege.hu e-mail cím, ahova eljuttathatják az ötleteiket, 

kívánságaikat, illetve bármilyen észrevételüket. Kihelyezésre került két ötletláda a 

településen. Az egyik a Szolgáltató Csarnoknál, a másik pedig itt a Hivatal bejárata előtt. 

Tessenek használni, akinek van valamilyen ötlete. Természetesen ezek az ötletládák 

nem másra szolgálnak, tehát nem panaszra szolgálnak. A panaszokat írásban a 

megfelelő osztályra, e-mailben vagy papírformában továbbítsák ide az 

Önkormányzatunkhoz, illetve a Hivatalba. 

 

A pályázatokról. A Magyar Falu Program keretében jelenleg nagyon sok a pályázat. A 

következők kerültek beadásra: 

 

Az út pályázattal kapcsolatosan 30 millió forint összegben adtunk be pályázatot a 

Magyar Falu Programban, az Iskola utca felújítására. 

 

Aztán Magyar Falu Programban „Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztésére” nyújtottunk be pályázatot. Ezt pedig 5 millió forintos összegben. Ezt arra 

fordítanánk, hogy az újonnan nyitott parcellákhoz egy járható utat, illetve vízvételi 

lehetőséget biztosítsunk. 

 

Aztán közösség szervezésére lehetett beadni még, valamint rendezvények eszközeinek 

a támogatására. Audiovizuális és egyéb eszközökre. Erre 2 millió forint összegben 

nyújtottunk be pályázatot. 

 

mailto:irjonnekunk@tiszacsege.hu
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Aztán ingatlanfejlesztésre. A fogorvosi rendelők közül működik egy a Templom utca 8. 

szám alatt, valamint a Fő utcán. Ezt a Fő utcai fogorvosi rendelőt szeretnénk a Templom 

utca 8. szám alatti épületbe átköltöztetni, és akkor így együtt lenne a két fogorvosi 

rendelő. A jelenlegi épület kívülről viszonylag jól felújításra került az előző évek során, 

viszont a belső része, a hátsó része az felújításra szorul, és erre adtunk be a Magyar Falu 

Program keretében pályázatot 11.900.000, - Ft-os összegben. 

 

Aztán a Belügyminisztérium által kiírt felhívásra pályázat került benyújtásra megint út 

felújításra 20 millió forint összegben. Azt pedig a Lehel utca közbenső újabb 500-600 

méterére szeretnénk fordítani. Ez körülbelül a Toldi utca kezdete és a Lehel utca kezdete 

közötti szakasz, - ami talán a legrosszabb – amelyre fordítanánk, ha nyerne ez a pályázat.  

 

Kidolgozás alatt van egy Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázat, 

amelyet piacra lehet benyújtani, valamint a piachoz kapcsolódó eszközökre, 

infrastrukturális eszközökre. Most van folyamatban a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 

Ügynökségen keresztül a pályázat kidolgozása. Ennek az összege 100 millió forint, 

vagyis 100 millió forint keretösszegre lehet beadni. 

 

Valamint 300 millió forintos keretösszegig lehet benyújtani ugyanebben a VP-s 

pályázati keretben az önkormányzati külterületi utaknak a stabilizálására, vagy aszfalttal 

való ellátására. Itt több külterületi utat megjelöltünk. Ez is kidolgozás alatt van. 

 

Ehhez kapcsolódóan van-e valakinek hozzáfűznivalója, vagy hagytam-e ki valamit, 

kedves Képviselőtársak? 

 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

Az utolsó két pályázattal kapcsolatosan kérdezném, hogy az önereje mennyi a 

pályázatoknak? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 A VP-s pályázatoknak 10 % önereje van, igen. Tehát ezt majd be kell kalkulálnunk. 

 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

 És a piac esetében, hogy gondolkozzunk, mennyi az az összeg? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ugye nem kaptuk még meg a költségvetést, de én szerintem a százmilliós összeget ki 

fogjuk meríteni egy piaccsarnok építésével, a hozzá kapcsolódó parkolóval, egyebekkel. 

Tehát ott, hogyha beadásra kerülne, akkor számítani kell egy közel 10 millió forintos 

önrésszel, amelyet vagy hitelkeretből, vagy esetleg a felszabadult pénzekből tudunk 

esetleg majd ráfordítani. 
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Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

Hát jó, de lehet kapunk egy jobb lehetőséget, amire lehet pályázni, amit jobban lehet 

hasznosítani. 

 

Bartha Jánosné képviselő: 

 A helyéről beszélhetnénk esetleg még. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A helye ennek a piaccsarnok kialakításának, az a Reállal szemben lévő nagy parkolónak 

a helye, ott annak a hátsó része. Tehát a Rákóczi utca sarka, illetve az onnan errefelé 

néző Iskola utcai parkoló részen foglalna helyet a tervek szerint, de még minden 

módosítható. 

 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

 Azért gondolkoztunk ezen, mert elég nagy épületről van szó. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A régi piac területéről van egy lemondó nyilatkozat, tehát oda nem tudjuk. A 

lakosságnak mondom, - a Képviselő-testület tudja – hogy az valamikor le lett 

nyilatkozva, hogy oda nem épülhet piac, nem lehet felújítani a piac területét. Tehát 

nekünk máshol kell gondolkodni piaccsarnok, piac terület építésében. Ezért került ennek 

a területnek a kijelölésére sor. 

 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

De ha azon gondolkozunk, akkor ott van a Szolgáltató Csarnok. Kimondottan őstermelői 

piacnak van, vagy más is lehet? Tehát ott más terméket nem lehet? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez egy más volumenű piac volna. Ugye a szomszédos településeken már lehet látni 

olyan piaccsarnokot, ahol a csarnokon belül különböző elárusító helyek, illetve akár 

vendéglátó helyiségek jöttek létre, tehát nagyon komfortos. Illetve ezekbe berendezésért 

lehetne pályázni. Valahol ott az árnyékában, a külső területen pedig egy szabadtéri fedett 

elárúsító helyről volna szó. Úgyhogy sokkal jobban szolgálná ezt a funkciót, mint a 

jelenlegi kis pici, elárusítóhelynek titulált helyiségek. 

 

Bartha Jánosné képviselő: 

Jó, én csak a hellyel nem nagyon értek egyet. Máshova nem lehetne tenni? Mondjuk 

ide? 

 

Tóth Imre képviselő: 

 Hát mondj egy olyan nagy összefüggő területet. 

Bartha Jánosné képviselő: 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2021. június 22. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 

22 
 

 Itt az a másik kettő, amit megvettünk. 

 

Tóth Imre képviselő: 

 De ebben a szűk utcában? 

 

Bartha Jánosné képviselő: 

 Az is szűk ott, a Rákóczi utca hátulja, nem? Mert ha művelődési házat akarunk, akkor 

nem jobb lenne oda a piac? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az egy viszonylag központi részen lévő, két utca által határolt terület. Szerintem 

infrastrukturálisan egy jó hely, egy jó pozíciójú hely. De természetesen lehet változtatni 

a helyen. Én most csak azért mondtam ezt, mert valamikor már ebben egyeztettünk, 

megbeszéltük ezt a helyet ennek a funkciónak. 

 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

Nem tudom, hogy mennyire van igény erre a piackereskedelemre. Tehát ha most a 

jelenlegi helyzetet nézzük, igazából körülbelül négy-öt áruson kívül nincsenek. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Előre kell tekintenünk Én azt mondom, hogyha egy kulturált helyet tudunk biztosítani 

az már egy jó dolog. Gondolom, hogy a pályázatokat is azért írták ilyenre ki, mert a 

települések nagyrésze egy régi, elavult piaccal rendelkezik, és egy korszerű, 

légkondicionált, mindenféle technológiával ellátott csarnokra lehet pályázni. Egy 

ékköve volna a településnek, egy újabb ékköve. Én azt mondom, hogy még ha önerővel 

kell rendelkeznünk hozzá, akkor is meggondolandó. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 A mozgóárusoknak is lenne egy fix hely. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Így van. Mindenkinek lenne egy szép, kulturált, szociális helyiségekkel ellátott hely, 

ahol, ha valaki húskészítményt akar árulni, akkor annak külön mosdóval, öltözővel, 

mindennel kell rendelkeznie. Ha valaki ott bérelni akar valamilyen üzletet, más egyéb 

üzlethelyiséget, akkor arra is van lehetőség. Büfé jellegű elárusítóhelyeknek, 

lángososnak, pizzériának, zöldségeseknek lehetnének. A mi helyi sajátosságainkat 

árulhatjuk. Nem beszélve arról, hogy ez onnan kezdve bevételi lehetősége az 

Önkormányzatnak. 
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Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

Én nem maga a pályázat ellen vagyok, hanem maga az önerő, úgy gondolom, hogy az 

elég sok. Az, hogy lehet, hogy lesz egy jobb pályázati lehetőségünk, és hogy ha most az 

önerőnket erre fordítjuk, akkor a másik jobb pályázatra meg nem lesz. 

 

Tóth Imre képviselő: 

De azt vissza tudod szerezni a bérleti díjakból, de vannak olyan pályázatok, ahova 

beteszed az önerődet és nem kapsz belőle vissza semmit. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

Évekre visszamenőleg a VP-s pályázatoknál, amiknél van lehetőség ilyen dolgokra, 

infrastrukturális fejlesztésre lehet pályázni. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Én azt mondom, hogy a tisztelt Képviselő-testület látta a tervet, amin még lehet 

módosítani. Ha a lakosság felé is megmutatjuk, akkor azon látni fogják, hogy abban 

most hat üzlethelyiség van betervezve. Hogyha ezeknek a bérleti díjában gondolkodunk, 

szerintem két-három éven belül az önerő rész akár meg is térülhet. Ha havi bérleti díjban 

gondolkodunk, hat üzletnek, akkor az komoly összeg, én azt mondom. Pénzügyileg 

segítsetek. Szerintem –Tiszacsegén piaci árfolyamon – 50-60 ezer forint minimum egy 

ilyen üzlethelyiségért valószínűleg el lehet kérni. Ha most kizenkét hónapra számolunk, 

hat üzlethelyiségnek a bérletével, akkor az több, mint 600.000, - Ft/üzlet/év. És hat 

üzletről van szó. Tehát 3-4 millió forintról beszélünk egy év alatt. Tehát a befektetés pár 

év alatt megtérül. Én azt mondom, hogy egy ilyen befektetést nem szabad elszalasztani. 

 

Gál István Attila alpolgármester: 

Egy olyan piacon, ahol van infrastruktúra, mindenféle árusítási módozatok, oda szinte 

vonzza az árusokat a környező településekről is. Ezt be kell látnunk. 

 

Tóth Imre képviselő: 

 Helyi embereknek a termékeit szívesebben veszik. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

Meg nyilván turisztikai szezonban, egy jó piac. Fonyódon például egy olyan piac van. 

Annak is van vonzó ereje. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Más észrevétel van-e ezzel kapcsolatosan? A piaccal kapcsolatosan nincsen. 

 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

 Majd erről még úgyis beszélünk. 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 
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 Még a pályázatokhoz a tanyabusz? Azt is benyújtottuk, nem? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Igen, bocsánat. A tanyabusz pályázatot is benyújtottuk, valamint kommunális eszközre 

is nyújtottunk be, az még kimaradt. A tanyabusz az közel 10 millió forintos összegben, 

a kommunális eszközre, járműre, szintén 10 millió forintos összegben került benyújtásra 

egy kis traktor beszerzésére pályázat. Más egyéb észrevétel? 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

Talán a jelenleg futó pályázatokról egy pár szót mondanál? Temető, az óvoda tető, azok 

folyamatban vannak, nem? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az óvoda felújítása, tetőcseréje, ugye az az előző év pályázatából kerül megvalósításra. 

A Titán Service Kft. nyerte el a tetőcserét, illetve a belső felújítások elvégzését. Már 

meg kellett volna kezdeni a kivitelezést, a felújítást. Az építőanyag beszerzése miatt 

csúszik a tetőnek a cseréje. Jelenleg, amit benyújtott határidő hosszabbítást, az azért 

van, mert állítólag magát a cserepes lemezt, ami a könnyűszerkezetű tető lenne a Bramac 

cserép helyett, azt nem tudták neki ekkora mennyiségben, egyfajta színben leszállítani 

időre. Reméljük, hogy minél hamarabb, akár már a jövő héten leszállításra kerül, és 

kezdhetik a munkálatokat. Ugyanis ott valóban az óvodának a nyári szünet 

befejezésével, kezdeni kell a következő tanévet, és addigra ennek a tetőcserének meg 

kellene valósulnia. Illetve nemcsak a tetőcserének, hanem a belső felújításoknak is. 

 

A temető infrastrukturális fejlesztése folyamatban van. Ez előző évről áthozott pályázat, 

ami ebben az évben kell, hogy megvalósuljon. A kivitelezővel folynak a tárgyalások. 

Ott is azért nem kezdte még el a kivitelezést, mert az építőanyag ár növekedése egy kis 

többlet anyagi ráfordítást igényel az ő részükről is. Most abban egyeztetünk, hogy ezt 

most saját erőből, vagy valamilyen más műszaki tartalommal, ami megfelelne az eredeti 

pályázati kiírásoknak, végre tudja-e hajtani. Milyen pályázatunk van még? 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 A belvíz még esetleg, amelynél a nyomvonalat egyeztettük. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A belvíz, amely szintén az előző évekről húzódik át. A belvizes pályázatunk, ugye a Fő 

utca egy része, körülbelül az iskolától a sajtgyárig terjedő része van a pályázatban 

benyújtva a belvíz elvezetés korszerűbb megújulására, kivitelezésére, javítására 

betervezve, valamint itt a Kossuth utcának idáig a Tompa utcáig terjedő szakasza, illetve 

az Óvoda utca egy része, és az Iskola utca teljes hosszában. Ez most jelenleg a 

kivitelezése a közbeszerzés kiírásának a stádiumában van. 
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A játszótér a Magyar Falu Program keretében szintén áthúzódó pályázat, átadásra került. 

Hát én úgy mondom, hogy a régi futballpályán, - ami ugye a Bocskai utca 1. szám – a 

műfüves pálya mellett került kialakításra. Örömmel tudtuk átadni a gyermeknapra, mert 

pont olyan szoros volt a határidő. Pont a gyermeknapra át tudtuk adni, és a gyermekek 

nagy-nagy megelégedéssel vették birtokba a gyermeknapon az új játszóteret. 

 

Többről egyelőre nem tudunk. Várjuk a további pályázatoknak a kiírását, hogy milyen 

pályázatok fognak megjelenni a következő időszakban. 

 

Van-e valakinek még valamilyen kérdése? 

 

A kedves lakosságot arról tájékoztatnám, hogy a szúnyoginvázió elég nagy Tiszacsegén, 

azt mi is észleltük. Az Országos Katasztrófavédelem négy szúnyogirtást rendelt el 

Tiszacsege területére ebben az évben, ebből kettőt már megkaptunk. A második irtás az 

a múlt hét szerdán történt meg. Minden szúnyogirtás a földi szúnyogirtásra vonatkozik 

a Katasztrófavédelem felől. Ettől függetlenül mi is érzékeltük, érzékeljük, hogy nagyon 

sok a szúnyog, hogy a földi szúnyogirtásnak a kevésbé hatásossága, vagy pedig a 

naponta kikelő szúnyoglárvák miatt. Ezért Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a saját 

költségvetéséből átcsoportosítással egy légi szúnyogirtást rendel meg, és ez – ha az 

időjárási viszonyok is olyanok lesznek – a holnapi napon kerül megvalósításra 19 óra-

21 óra között. Ha az időjárás befolyásolja ezt a légi permetezést, akkor csütörtökön vagy 

pénteken, illetve még a szombatot is beírtuk pótnapnak. Megkértük, kiértesítettük a 

méhészeket, hogy vegyék figyelembe az irtás időpontját, és gondoskodjanak a 

méhecskék elzárásáról. 

 

Valamint én megkérném a tisztelt lakosságot, hogy a kikelő szúnyoglárvák miatt, hogy 

ezeket csökkentsük, mindenki nézzen szét az udvarán, hogy nincs-e nyitott hordója, 

amelyben csapadék van, nincs-e egy-két vödör, más egyéb csapadékvíz gyűjtésére 

alkalmas nyitott eszköz, egy rossz gumiabroncs kint felejtve az udvaron. Mert ezekben 

a felgyülemlő vizekben naponta többezer szúnyoglárva kel ki, és vannak olyan 

tapasztalatok a Katasztrófavédelem felől, hogy azokon a településeken, ahol ezekre a 

lakosság nagy-nagy gondot fordított, ott 60-70 %-kal csökkent a szúnyogok 

mennyisége. Úgyhogy reméljük, reménykedünk, hogy a holnapi szúnyogirtás hatásos 

lesz, és várjuk a jobb időket. 

 

Szeméttel kapcsolatosan is több felhívása volt már Önkormányzatunknak, Képviselő-

testületünknek. Aki az utcán jár-kel, az látja, hogy például az utcai kis szemetes 

tárolónkat, amelyet minden településen, így a mi településünkön is arra helyezünk ki, 

hogy az éppen zsebünkből kikerülő papírzsebkendőt, vagy csokis papírt ne kelljen már 

visszagyűrni a zsebünkbe, és ebben a tárolóedényben el tudjuk helyezni. Sokszor 

viszont azzal szembesülünk, hogy ezekbe a tárolóedényekbe egy-egy zsák kommunális 

hulladék landol. Nem tudja beletenni a lakos, az utcán közlekedő az említett kis 
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szemetét, valamint nagyon csúnya a településkép szempontjából, hogy tele a kuka 

nejlon zsákkal, valamint hogyha nem fér bele, mert akár több nejlon zsákot valaki 

kihelyez, akkor mellé elhelyezi ezeket a kommunális hulladékokat. 

 

Elvileg minden tiszacsegei lakosunk rendelkezik kommunális hulladékgyűjtő 

eszközzel, minden héten elszállításra kerülnek ezek a hulladékgyűjtő tárolók. Mindenki 

próbálja már meg ezekben elhelyezni. Ha valaki nem vásárolt ilyet, mert nem 

tartózkodik Tiszacsegén állandóan, azoknak rendelkezésre áll hulladékgyűjtő zsák, 

amelyet akkor azon a napon kitehet a megfelelő helyre, de ne a kis közterületi 

hulladékgyűjtő eszközeinket, kukáinkat terhelje már, megkérek mindenkit, mert a 

településképet ezzel csúnyítja. 

 

Valamint nagyon sok szeméttel találkozunk az utcavégeken, a település szélén, a 

csatorna partokon. Nagyon sok felvételt készítettünk, ezeket a felvételeket esetleg a 

lakosság részére is bocsáthatjuk. Ezek egyrészt akár szennyezőek is, hiszen akár 

kártevőknek a fészkei lehetnek, egereknek, patkányoknak, amik ugye fertőzést 

hordanak szét. Másrészt nagyon csúnya képet mutatnak a településről. Harmadrészt 

pedig nagyon nagy anyagi terhet ró a településre, mind ez, mind pedig a kiskukáknak, 

vagy a szelektív gyűjtőknek a túlterhelése. Amikor összeszedjük ezeket az elhullajtott 

szemeteket, akkor egy pótkocsi szemetet a hulladékkezelő tőlünk körülbelül 200 ezer 

forintos áron vesz át. És hogy ha havonta, vagy negyedévente történne egy ilyen, ami a 

kiskukákból összegyűlne, akkor túl nagy gond nem is volna, de hetente gyűjtünk össze 

az illegális hulladékból, valamint az illegálisan lerakott utcai szemetekből egy 

pótkocsira valót, de volt olyan hét amikor több kocsival kellett átvinni. Nagyon nagy 

anyagi terhelés számunkra, valamint nagyon sok emberi erőforrást visz el a 

településgazdálkodás részéről ezeknek a begyűjtése, átvitele, tarolása. 

 

Megkérem a kedves lakosságot, hogy ügyeljünk a tisztaságra. és ha valaki ilyet 

tapasztal, akkor nyugodtan a műszaki irodán azonnal szóljon, hogy itt meg itt valaki 

illegális hulladékot rakott le. Vagy ha kérhetném akkor figyeljünk egymásra, és 

szólítsuk fel egymást, hogy ez a tevékenység nem megfelelő, és akár szankcionálást is 

maga után vonhat egy ilyen cselekmény. Köszönöm szépen! 

 

Gál István Attila alpolgármester: 

Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a magam részéről köszönöm a közmunka 

programban résztvevő kollégáinknak, dolgozóinknak azt az odaadó és erőteljes munkát, 

amit ebben az igazán emberpróbáló melegben is végeznek, és a KOMISZ dolgozóinak 

is, akik ebben a hulladékelszállításban és hulladékmentesítésben részt vesznek. 

Emberfeletti munkát végeznek sokszor. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen. Van-e még esetleg, ami az egyebekből kimaradt, amit szerettünk 

volna a kedves lakossággal közölni, vagy tájékoztatást adni, vagy részemről, amit nem 

mondtam volna el esetleg az előző időszak kapcsán? Én nem találok. 

 

Van még zárt ülésen megtárgyalni valónk. Ezennel a nyílt ülést berekesztem. Köszönöm 

szépen mindenkinek a figyelmet, a Képviselőtársaknak a részvételt, és akkor zárt üléssel 

folytatnánk öt perc szünet után. Köszönöm szépen. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

hatósági irodavezető, mb. jegyző 

 


