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mellékelt jelenléti ív szerint:

Szeli Zoltán polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit a július 8-i rendkívüli testületi ülésen! Köszöntöm a
kedves képviselőtársakat!
Megállapítom, hogy mindenki teljes létszámmal itt van, mindenki itt van,
határozatképesek vagyunk, illetve köszöntöm a kedves televízió nézőket, lakosságot is.
Szeli Zoltán polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Berecz Klaudiára.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető személyét – 7 fő
igen szavazattal – elfogadta.
Szeli Zoltán polgármester:
A mai napirendi pontok a következők lesznek:
Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről és
feltételeiről szóló 6/2019 (III. 27.) rendeletének módosítására.
Javaslat a „Település fásítás 2021. évi program” keretében ültetendő faállomány
helyének meghatározására.
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Javaslat Kisfaludy utca kezdeti szakaszának kétirányúsítására.
4. napirendi pontunk a javaslat Tiszacsege város polgármesterének a 61/2021.
határozata visszavonására és a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde – az épület
felújításának idejére történő - teljes zárva tartásának engedélyezésére.
Az 5. napirendi pontunk pedig a javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében
meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „külterületi helyi közutak fejlesztése” című
felhívásra támogatási kérelem benyújtására és az ahhoz szükséges önerő biztosítására.
A kiküldött napirendi pontok egy helyen változnának. Ugye 6 napirendi pont lett
kiküldve a különféléken kívül. A 3. napirendi pontot javaslom, hogy vegyük le. Ez
javaslat a Tiszavirág utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezésére. Mivel a Bizottság
jelezte, hogy ezt elnapolná egyéb okok miatt.
A különféléken megtárgyalnánk a Tiszacsegei Városi Sportegyesület támogatási
kérelmét, valamint a nagymajori közösségi ház két helyiségére bérleti kérelem lett
benyújtva lovastábor használatára, gyerekek szállásolására.
Aki nyílt ülés napirendi pontjaival egyetért, az legyen szíves kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm!
Van-e más javaslat a napirendi pontokra, különfélékre? Nincs? Akkor nézzük az első
napirendi pontot.
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NAPIRENDI PONTOK:
1. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a közterület használat rendjéről és
feltételeiről szóló 6/2019. (III.27.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
2. Javaslat a „Település fásítás 2021. évi” program keretében ültetendő faállomány
helyének meghatározására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
3. Javaslat a Kisfaludy utca kezdeti szakaszának kétirányúsítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
4. Javaslat Tiszacsege Város Polgármesterének a 61/2021. (V.20.) PM. számú határozat
visszavonására és a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - az épület felújításának
idejére történő – teljes zárva tartásának engedélyezésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Szilágyi Judit intézményvezető- helyettes
5. Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívásra támogatási kérelem benyújtására,
és az ahhoz szükséges önerő biztosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
6. Különfélék
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1.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a közterület használat rendjéről és
feltételeiről szóló 6/2019. (III.27.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Tiszacsege Város Önkormányzatának a közterület használat rendjéről és feltételeiről
szóló 6/2019. (III.27.) rendeletének módosítása. A következőt vettük észre ebben a
rendeletben: a rendezvényekre, amikor nagyobb látogatottságú ugye a helyszín, akkor
nem volt külön díjszabásunk, és azt a javaslatot kaptuk, hogy ezekre az időpontokra,
amikor akár a város belterületén, akár a Tisza-parton, bárhol máshol valamilyen
rendezvényünk van, egy külön díjszabást alkalmazzunk. Egy emeltebbet, mivel ez egy
forgalmasabb időszak, forgalmasabb helyszín, ilyenkor az alap díjszabások nem biztos,
hogy relevánsak, és erre készülne ez a rendeletmódosítás.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Felkérném a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökét, Sallai Szabolcsot, hogy ismertesse, hogyan véleményezték.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, a televízió nézőket, a tisztelt
Képviselő-testületet. Megtárgyaltuk igen, mi is úgy gondoljuk, hogy az alap díjszabás
az nem megfelelő, ezért úgy gondoljuk, hogy egy 150%-ot tennénk az alapdíjra. Kivételt
jelentenek a helyi termelők és a népi jellegű árut árusítók. Nekik megmaradna az alap
díjszabás.
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek valamilyen véleménye, hozzáfűznivalója még? Nincs.
Még azzal egészíteném ki, hogy ez a rendeletmódosítás nem csak a díjszabást
tartalmazza, hanem a díjak beszedésének, a helypénz beszedésének a lehetőségét is.
Mert eddig előre kellett utalni, most lenne lehetőség a helyszíni díjbeszedésre.
Aki ezzel a rendelet módosítással - úgy, hogy díjbeszedés módosulna, valamint a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatával, hogy a helyi árusokat nem érinti ez az
emelkedett díjszabás, valamint nem érinti ez az emelkedett díjszabás, a népi jellegű
árusokat, a többiekre viszont ezekre a napokra, a rendezvény napjaira az eredeti
helypénznek a 150%-kal emelt díjazását tartalmazná - egyetért, az legyen szíves
kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúlag elfogadta a Testület, köszönöm szépen.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzatának a közterület
használat rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019. (III. 27.) rendeletének módosítását –
7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2021. (VII....) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019 (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben szabályozott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. §
Tiszacsege Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló
6/2019 (III. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a az alábbi (4)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) és (2) bekezdésektől eltérően, az önkormányzat vagy annak intézményei által
megrendezésre kerülő, települési szintű rendezvényeken a polgármester jogosult helypénzt
beszedni, amelyet a közterület-használók a rendezvény napján, helyben kötelesek megfizetni
Tiszacsege Város Önkormányzata részére .”
2. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet 2021. július ….-án lép hatályba.
Tiszacsege, 2021. július ...
Szeli Zoltán s.k.
polgármester

Dr. Lajter Zoltán s.k.
mb. jegyző
hatósági irodavezető
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Kihirdetési záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. július hónap ….. napján Tiszacsege Város
Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztéssel és a www.tiszacsege.hu oldalon történő
közzététellel megtörtént.

2.

Napirendi pont:

Javaslat a „Település fásítás 2021. évi” program keretében ültetendő faállomány helyének
meghatározására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Több éve megjelent a település fásítási program, amelyben sorfákra lehet pályázni. A
pályázatot megelőzi egy regisztráció, és településünkön a leggyorsabb regisztráló az a
Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület volt. Településenként egy
magánszemély, egyesület, vagy önkormányzat, bárki regisztrálhat, csak mivel ők ilyen
gyorsak voltak, ezért ennek a pályázatnak a lebonyolítása őket illeti meg, az
önkormányzattal karonfogva. Ugyanis közterületre lehet ezeket a fákat telepíteni.
Kétmillió forint összegben lehet pályázni, minimum 10 maximum 30 darab sorfára, és
a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület már benyújtotta azt is, hogy
milyen területeket javasol a fák elhelyezésére, amennyiben a pályázat pozitívan lesz
értékelve, tehát hogy ha nyer a pályázat.
Megkérdezem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy tárgyalta e?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Tárgyaltuk igen, és elfogadásra javasoljuk.
Szeli Zoltán polgármester:
A területekről esetleg volt-e valami módosító javaslat, mint amit a Horgászegyesület
beadott?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Elsődleges a Fő utca, Bocskai utca, annak a területét szépítsük ezekkel a fákkal,
természetesen, amilyen lehetőséggel ezt lehet.
Szeli Zoltán polgármester:
A beadványban szerepelt az 1956-os park, az iskola és óvoda udvar, a keresztény
egyházak udvara, a termálstrand területe, és a nagymajori ingatlan.
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És akkor kiegészülne, vagy módosításra kerülne a Fő utcára, Bocskai utcára, Fürdő
utcára. Esetleg van-e prioritás benne, hogy melyek legyenek első körbe beadva?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Én úgy gondolom, hogy az újonnan telepített játszótér környékét, ha meg tudnánk
szépíteni ezekkel a fákkal, akkor az egy üde színfoltja lehetne annak a területnek, vagy
akár Bocskai utca elejének. Így gondolta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is.
Bartha Jánosné képviselő:
Így beszéltük meg.
Szeli Zoltán polgármester:
Van e valakinek más javaslata, véleménye, hogy hová kerüljenek ezek a fák,
amennyiben telepítésre kerülhetnek?
Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető:
A közterület!
Szeli Zoltán polgármester:
Igen, a közterület az kitétel. Tehát a felsoroltak közül, amit ajánlott az Egyesület, az
ugye nem biztos, hogy mindegyik közterület. De itt így már sok közterület is benne van,
és prioritásban a Bocskai utca lenne az első helyen. Második helyen, ha jól értelmeztem,
akkor a Fő utca, és utána pedig a strand környéke.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
A Fürdő utca környékén.
Szeli Zoltán polgármester:
Fürdő utca, igen a Fürdő utca.
Akkor aki azzal a határozati javaslattal egyetért, hogy a regisztrációt tevő Tiszacsegei
Horgász és Természetvédelmi Egyesület benyújtsa a pályázatát, mi pedig hozzájárulunk
a közterületeknek a rendelkezésre bocsájtásával, úgy hogy mi javasoljuk azt, hogy első
körben a Bocskai utcát nézzük meg, tegyük meg helyszínként, második körben a Fő
utcát és harmadik körben a Fürdő utcát, legyen szíves kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Település fásítás 2021. évi”
program keretében ültetendő faállomány helyének meghatározásáról szóló javaslatot
– 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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10/2021. (VII. 8.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a „Település fásítás 2021. év” program keretében ültetendő faállomány
helyének meghatározására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Település fásítás 2021.
évi” program keretében ültetendő faállomány helyének meghatározására vonatkozó javaslatot
és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Horgász és
Természetvédelmi Egyesület javaslatát figyelembe véve – a „Település fásítás 2021.
évi” program keretében ültetendő faállomány helyét az alábbiak szerint határozza meg:
- Bocskai utca,
- Fő utca,
- Fürdő utca.
2. A Képviselő-testület felkéri Szeli Zoltán polgármestert a pályázati kérelem 1. pont
szerinti kitöltésére és annak a regisztrációt elvégző, Tiszacsegei Horgász és
Természetvédelmi Egyesület elnöke részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

Szeli Zoltán polgármester:
Akkor a következő napirendi pontunk a Tiszavirág utcára a sebességcsökkentő bordák
elhelyezése, akkor ezt elnapolnánk most. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, átbeszéltük. Úgy gondoltuk, hogy körüljárjuk ezt rendesen. Megkérdezzük ott az
azon az utcán lévő lakosok véleményét is, és az alapján fogunk majd esetleg a következő
testületi ülésen erről határozni.
Szeli Zoltán polgármester:
Jó, köszönöm!
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3.

Napirendi pont:

Javaslat a Kisfaludy utca kezdeti szakaszának kétirányúsítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
A következő napirendi pont a javaslat a Kisfaludy utca kezdeti szakaszának
kétirányúsítására. A Kisfaludy utca az a strand mögött, a víztározónk mögötti kis utca,
és a tőle, főleg jobbra lévő első utca, ami nyílik a Szélső utcának nevezett utcára, főleg
ezen lakókat érinti ez a kérelem. Kérték, hogy itt az első pár száz métert legalább, ami
a Szélső utcáig tart, ott a hidat is magába foglalva - ők szeretnék kétirányúsítani. Hiszen,
amikor a Szélső utcából kiérkeznek, akkor a Fürdő utcára, tehát a mi nagy utunkra nekik
körülbelül 100 méter volna kifelé a kihajtás. Ehelyett nekik az egyirányúsítás miatt
teljesen körbe kell menni az üdülőfalun. Gondolom ez az üdülőfalunak sem annyira jó,
hogy ezt a forgalmat körbe vezetjük a teljes részen, úgyhogy kérnék az első szakasznak,
az utcáig történő szakasznak a kétirányúvá tételét.
Ezt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása felé kell engedélyeztetésre
benyújtani, ezután tudunk, látunk többet. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét
megkérdezem, hogy tárgyalták-e?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Tárgyaltuk, igen. Nagy segítség lenne szerintem a Kisfaludy utca és a Széles utca
lakóinak. Ha a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, mint az út kezelője
hozzájárul, akkor hozzájárulnánk mi is ehhez a kétirányúsításhoz.
Szeli Zoltán polgármester:
Volt már róla szó igen, hogy amennyiben lehet, itt a kérelem csak az első szakaszról
szól, de kérdezzünk meg esetleg a további utcát, vagy ennek a Kisfaludy utcának a teljes
hosszában a kétirányúsítását, hogy hátha megengedik.
Köszönöm szépen!
Akkor aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, hogy elindítjuk a kétirányúsításra a
kérelmet, akkor az kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm, a Testület elfogadta.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisfaludy utca
kétirányúsítására szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:

11/2021. (VII. 8.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a Kisfaludy utca kétirányúsítására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kisfaludy utca
kétirányúsítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Tiszacsege belterület 2941/1 helyrajzi számú, Kisfaludy utca
elnevezésű közterület kétirányúsításához hozzájárul, figyelembevéve az ide vonatkozó
hatályos jogszabályokat.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az érintett
üdülőtulajdonosok tájékoztatásáról, valamint a kétirányúsítási folyamat megindításáról.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

4.

Napirendi pont:

Javaslat a Tiszacsege Város Polgármesterének a 61/2021. (V.20.) PM. számú határozat
visszavonására és a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - az épület felújításának idejére
történő – teljes zárva tartásának engedélyezésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Szilágyi Judit intézményvezető- helyettes
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Következő napirendi pontunk a javaslat Tiszacsege Város Polgármestere 61/2021.
polgármesteri határozatának visszavonására, és a Tiszacsegei városi óvoda és bölcsőde
épület felújításának idejére történő teljes zárva tartásának engedélyezésére.
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Ez a határozati javaslat, - illetve kettő, mert egyet vissza kell, hogy vonjunk - az
óvodának a bölcsőde tetejének, - mint mindenki előtt ismeretes – felújítása, valamint a
belső felújítás, és néhány beázott termének felújítása megkezdődött az elmúlt hetekben.
A problémát azt jelenti, hogy a vállalkozó az eredeti ütemtervhez képest később tudta
elkezdeni a cserepek leszedését, a munkálatokat, és emiatt ezeken a dátumokon
változtatni kell, a nyári zárva tartás idejét módosítanunk kell. Tehát elsőként hatályon
kívül kell helyezni az eredeti határozatunkat, amely az előző dátumokat tartalmazta.
Aki azzal a határozati javaslattal egyetért, hogy az előző határozatot visszavonjuk, ami
arra irányult, hogy első terv szerint haladjon a felújítás, az legyen szíves nyújtással
jelezze. Köszönöm, a Testület elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Polgármesterének a 61/2021. (V.20.) PM. számú határozat visszavonásáról szóló
javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

12/2021. (VII. 8.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat Tiszacsege Város Polgármesterének a 61/2021. (V.20.) PM. számú határozat
visszavonására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város
Polgármestere 61/2021. (V.20.) PM. számú határozatának visszavonására vonatkozó javaslatot
és a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület Tiszacsege Város Polgármesterének a 61/2021. (V.20.) PM. számú
határozatát – tekintettel a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében zajló felújítási
munkák átütemezésére – visszavonja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt
tájékoztassa és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
intézményvezető
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Szeli Zoltán polgármester:
Akkor most nekünk egy újabb ütemterv szerinti zárva tartási időt kell engedélyeznünk,
ez pedig 2021 július 9-től augusztus 31-ig tartana, amikor az óvoda és a bölcsőde zárva
tart. De hozzáteszem, hogy az ügyeletet ugyanúgy továbbra is fenntartja. Jelenleg 24 fő
az, akinek jelenleg is meg kell szervezni a napi ellátottságát. Van-e valakinek javaslata
hozzá? Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
A bizottsági ülésen jelen volt az Intézményvezető Asszony és a helyettese is. Elmondta,
hogy ez indokolt, szükséges, hogy határidőben be legyen fejezve munka. Azt is
elmondta, hogy az ügyeletben lévő gyerekek elhelyezése megoldott. Úgyhogy a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy gondolja, hogy ezt a javaslatot fogadja el a tisztelt
Testület.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm van-e valakinek még véleménye, hozzáfűznivalója, kiegészítenivalója?
Nincs. Akkor aki ezzel a határozati javaslattal egyetért. az kérem kézfelnyújtással
jelezze. Köszönöm, a testület elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde - az épület felújításának idejére történő – teljes zárva tartásának
engedélyezéséről szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:

13/2021. (VII. 8.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - az épület felújításának idejére történő
– teljes zárva tartásának engedélyezésére
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde intézmény teljes zárva tartási idejét az épület felújítása idejére - e határozat 2.
pontjában meghatározott feltétellel - az alábbiak szerint határozza meg:
A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási ideje:
2021. július 9-től 2021. augusztus 31-ig.
Az esetleges időpontváltozásokról és a megtett intézkedésekről az intézményvezetőnek
tájékoztatási kötelezettsége van a fenntartó felé.
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2. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott időszakban is köteles gondoskodni a
gyermek felügyeletéről, ha a szülő azt a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 41. § (1) bekezdésben meghatározott okok
valamelyike alapján kéri.
3. A Képviselő-testület felkéri Szeli Zoltán polgármestert, hogy a döntésről az
intézményvezetőt tájékoztassa és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról.
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
intézményvezető
Határidő: folyamatos

5.

Napirendi pont:

Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívásra támogatási kérelem benyújtására, és
az ahhoz szükséges önerő biztosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Következő napirendi pontunk a javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében
meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című
felhívásra támogatási kérelem benyújtására és az ahhoz szükséges önerő biztosítására.
Tehát a Vidékfejlesztési Program keretén belül külterületi földutak stabilizálására lehet
pályázni. Tehát csak külterületi, belterületire nem.
Tiszacsege külterületi útjai közül néhány gazdával egyeztetve, valamint itt előzőleg a
Képviselő-testülettel is már megbeszélve, a következő külterületi utakra szeretnénk
benyújtani pályázatot: az Iskola utca folytatása a töltésig, - a helyrajzi számokat most
nem sorolnám - aztán a Zátony III. utcának a folytatása, a Kismajorban a Lehel utca
elején nyíló körmöcei lejáró Bucsai-dűlőnek haladó külterületi földutak stabilizálása,
valamint a Tisza-közt lévő - úgy mondanám másik főutcája Tisza-köznek, ugye az első,
ami már stabilizálva van, ami a Paptavának megy ki, illetve, ami keresztbe van Csegeiek által Szilvási útnak ismert útnak a stabilizálása. Közben az kiderült, hogy a
Szilvási útnak az eleje csak az, ami külterületi út, tehát a befelé eső nagyobb rész az
sajnos zártkerti útnak van nyilvánítva, úgyhogy itt csak a külső egyharmadára tudunk
pályázni. Méterben, kilométerben ez egy közel 5 km hosszúságú útszakasz, amit
stabilizálni tudnánk, és a teljes költsége ennek – bocsánat, mert ez egy picit módosult –
254.157.000, - Ft kerekítve. A pályázatnak viszont van önereje, 5% önerő, ami
önkormányzati önerőt jelentene: 12.702.000, - Ft kerekítve. Ez volna az a pályázat, amit
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július 13-ig lehet benyújtani. Tudom, hogy az önerő az Önkormányzatunknak, a
költségvetésének egy kicsit nehezére esik, ezért folytattam egy felmérést,
megbeszéléseket a helyi gazdákkal, és a helyi gazdák támogatnák ezt a pályázatot, olyan
mértékben, illetve olyan szándékkal is, hogy az önerőbe valamilyen formában vagy
százalékosan, kinek mennyi földterülete van az adott útszakasz környékén, ki milyen
arányban használja ezeket az utakat, hajlandóak lennének szinte 99-100 %-ban
hozzájárulni az önerőhöz. Tehát úgy értve 99-100 %-ban, hogy akiket megkérdeztem,
közülük szinte 100 %-ban pozitívan nyilatkoztak róla, hajlandóak lennének
hozzájárulni. Természetesen mindenkit meg fogok keresni. Remélem, hogy mindenki
pozitívan fog hozzáállni, hiszen őket is segíti ezeknek az utaknak a rendbetétele
betakarítások alkalmával, bármilyen földmunka alkalmával könnyebben meg tudják
közelíteni a területeiket.
Valamint a területek kiválasztásánál az volt a szempontunk, hogy valamilyen szinten a
településre érkező járműveknek ez szolgáljon egy ilyen rázó útként, vagy elkerülő
útként, hogy a központba minél kevesebb szennyeződés jusson, ilyenkor mikor ezek a
gépek bejönnek. Tudjuk, hogy nekik akkor is dolgozni kell, amikor sár van esetleg, ezt
megértjük. Gondolom a lakosok is megértik, hogy mi értünk dolgoznak, a kenyérért
dolgoznak, amellett, hogy természetesen magukért is dolgoznak. De hát muszáj azokat
a műveleteket elvégezni valahogy, muszáj megközelíteni a területüket. Éppen ezért
szeretném, hogy ezt a pályázatot benyújtanánk, hogy ezzel egy picit ők rajtuk is
könnyítenénk, valamint tisztábbá tudnánk esetleg varázsolni településünket ezzel is
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnök urat megkérdezem, hogy tárgyalták-e?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, köszönöm szépen, tárgyaltuk. Mind a négy bevezető út olyan, hogy a nagy
esőzések idején, a betakarítás idején sárfelhordásra ad okot úgymond, ott jönnek a
traktorjaik. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy gondolja, hogy mind a négy bevezető
útnak kicsit talán a sártalanítása ezzel megtörténne. Úgy gondoljuk, hogy nem kicsi az
önerő, de mégis bízva a gazdák segítségében, szavazzunk meg ezt a pályázatot.
Szeli Zoltán polgármester:
Más egyéb kiegészítenivaló, vélemény?
Bartha Jánosné képviselő:
Ugye a bizottsági ülésen én elmondtam, hogy a kisgazdákat meg kell keresni.
Polgármester úr beszélt velük, tehát számítunk a támogatásukra.
Szeli Zoltán polgármester:
Igen, akivel nem tudtam, őket is meg fogom kérdezni. Itt a gazdáknak, vállalkozóknak
nagy szerepe van benne. Megköszönöm az eddigieknek a támogatását is, akik már
szóban támogattak bennünket, az Önkormányzatot ebben az önerő vállalásban, és
reméljük, hogy a többiek is pozitívan állnak hozzá. Meg fogok mindenkit keresni, illetve
már az őszi időszakban szerettem volna velük egy találkozót, tárgyalást lefolytatni. A
14

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2021. július 8. napján megtartott nyílt üléséről
vírusos helyzet, covid-helyzet ezt nem tette lehetővé. Remélem, hogy minél hamarabb
tudunk majd találkozni.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
Én szeretnék még csak annyit, hogy az előző külterületi utas pályázatoknak az önereje
15%-os volt, tehát én azt gondolom, hogy ez az 5 % önerő a korábbi pályázatokhoz
képest mindenképpen kedvező, meg kell, hogy próbáljuk.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Akkor aki azzal a határozati javaslattal egyetért, hogy ezt a
„Külterületi helyi utak, közutak fejlesztése” című pályázatot benyújtsuk 254.157.531, Ft-os költséggel, valamint 12.707.877, - Ft önkormányzati önerővel, akkor az
kézfelnyújtással kérem jelezze. Akkor 1 tartózkodással a testület elfogadta a pályázat
benyújtására irányuló határozatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program keretében
meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című
felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról, és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról – 6
fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodással – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

14/2021. (VII. 8.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívásra támogatási kérelem benyújtására,
valamint a szükséges önerő biztosítására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési Program
keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című
pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtására, valamint az önerő biztosítására
vonatkozó javaslatokat és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program
keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak
fejlesztése” című pályázati felhívásra.
2. Tiszacsege Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő
összegét 12.707.877, - Ft-ot, azaz tizenkétmillió-hétszázhétezer-nyolcszázhetvenhét
forintot költségvetésében saját bevételei terhére biztosítja.
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Határidő: 1. 2021. július. 13.
2. esedékességkor
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

6.

Napirendi pont:

Különfélék
6.1. Javaslat a Tiszacsege Városi Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Sallai Szabolcs Zoltán elnök
Előadó: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés szóban előadva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén, mely Bizottság így
tárgyalta azt.)

Szeli Zoltán polgármester:
A Tiszacsege Városi Sportegyesület támogatási igényt nyújtott be.
A Tiszacsegei Városi Sportegyesület a labdarúgók, valamint a pingpong szakosztály és
birkózó szakosztály részére 650.000, - Ft-os támogatási kérelmet nyújtott be. A
sportolóknak ez a következő idényben az indulására benyújtott támogatása volna. Nekik
most fog indulni majd a következő szezon, és erre szeretnének támogatást kérni, mind
a három ágazat. Én azt mondom, hogy ez az összeg ahhoz képest, hogy a labdarúgók
különböző korosztályai hány főt foglalnak magukba, valamint nyilvánvaló a birkózók,
asztaliteniszezők, ahhoz képest ez a támogatás vállalható. A költségvetési
előirányzatunkban benne van, úgyhogy én javaslom a kérelem elfogadását. Támogassuk
a sportkör szakosztályokat.
Képviselőtársak! Van-e valami hozzáfűznivaló, kiegészítenivaló, vélemény?
A Bizottság esetleg elmondaná, hogy mire döntött?
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Ez tényleg faramuci a helyzet, mert
hogy én vagyok az elnöke ennek az Egyesületnek. Láthatják a lakosok is, hogy rendben
tartjuk a pályát, mind a kettőt. Ráadásul volt egy szezonunk, ahol mondjuk a birkózás,
pingpongozás nem volt, és most újra elindult az élet. Őket is próbálnánk picit ezzel
támogatni. Mellette még ez az összeg a két pálya karbantartására lenne fordítva. A
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen a tagok egy tartózkodás mellett megszavazták
ezt a támogatást, úgyhogy a Képviselő-testület felé elfogadásra javasoljuk ezt a
javaslatot.
Gál István Attila alpolgármester:
A sportegyesület az utánpótlásba is, az utánpótlás nevelésbe is nagyon sok energiát
fektet, azért ez se felejtsük el.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, következő szezonban már 7 csapatunk fog indulni különböző bajnokságokban. Ezt
mindenki tudja, körülbelül 100-120 gyermek focizik most is az Egyesületben, és ezt
szeretnénk fejleszteni mindenféleképp.
Szeli Zoltán polgármester:
És ezúton is hadd gratuláljak a felnőtt csapatnak, hogy a Megye II. osztályba lépett, egy
lépcsőfokot ugrott. Gratulálunk nekik!
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Köszönjük szépen!
Szeli Zoltán polgármester:
Aki ezzel a támogatási kérelemmel, illetve a kérelem elfogadásával egyetért az
kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület, köszönjük.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Városi
Sportegyesület támogatásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az
alábbi határozatot hozza:

15/2021. (VII. 8.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege Városi Sportegyesület támogatására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Városi
Sportegyesület támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
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1. A Képviselő-testület a Tiszacsege Városi Sportegyesület részére 650.000. - Ft összegű
működési támogatást biztosít, amelyet a Sportegyesület kizárólag a támogatási cél
megvalósításával kapcsolatos költségek fedezetére fordíthat.
2. A Képviselő-testület a támogatást Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati
rendelete 14. számú melléklete alapján biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri Szeli Zoltán polgármestert, hogy döntésről Sallai Szabolcs
Zoltánt, a Tiszacsege Városi Sportegyesület elnökét, jelen határozat megküldésével
tájékoztassa.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
5. Felhívom a pénzügyi iroda vezetőjét a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető

6.2. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 01111/3 hrsz. alatti közösségi ház
táboroztatás céljából történő bérbeadására Tóth Norbert részére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Kérelem érkezett be, a nagymajori iskolának a két helyiségében szeretnének lovastábor
alkalmával szálláshelyet, egyéb foglalkoztató helyet kérni. 2021.07.12-től 2021.07.16ig, 2021.07.18-tól 2021.07.23-ig és 2021.07.26-tól 2021.07.30-ig szeretnék kibérelni,
igénybe venni az iskolának a hátsó részén található két helyiségét. A Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságot kérdezem, hogy tárgyalták-e?
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Köszönöm szépen, tárgyaltuk igen. Elég faramuci volt ez is, hogy az utolsó pillanatban
jött be ez a kérelem. Kiemelt rendezvénynek kéne, hogy nyilvánítsuk azt, hogy ha
ingyen adnánk oda. Egy jelképes összeget állapítanánk meg úgymond bérleti díjnak,
ami esetleg fedezné a rezsi költségét. Ennek a tudatában úgy gondoljuk, hogy
támogatjuk ezt a tábort, táborozást.
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azt javasolja, hogy mivel ez nem egy közcélú
rendezvény, ezért valamilyen helyiségbérleti díja ennek legyen, a rendelet szerint
tudunk-e valamilyen összeget mondani?
Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző:
Kiemelt társadalmi cél esetében lehet térítésmentesen használatba adni.
Szeli Zoltán polgármester:
Én úgy tudom, hogy a kérelmet gyermekek táboroztatására adták be, akkor próbáljunk
meg egy olyan összeget ajánlani, ami figyelembe veszi azt is, hogy gyermekeket
táboroztatnak ebben az épületben. De azért ne feledjük el, hogy mindenféle bevételre
szüksége van az Önkormányzatnak. Tehát egy picit legalább a rezsi költségeket fedezze
ez. Van-e javaslata a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak valamilyen összegre?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy gondolja, hogy turnusonként egy jelképes
10.000, - Ft-os összeget szabna ki.
Szeli Zoltán polgármester:
Más javaslat van-e?
Gál István Attila alpolgármester:
Nekem fenntartásom van az egész kézzel írott levéllel kapcsolatban. A Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottsági ülésen is beszéltük Tóth Imre képviselővel, hogy részleteket nem
tudunk pontosan, hogy milyen gyerekeket fognak ott táboroztatni, azt sem tudjuk, hogy
van egyáltalán engedélye. Tehát engedélyhez kötött a táboroztatás, ez nem úgy van,
hogy én most csinálok egy tábort, és én most tábort szervezek. Én azt gondolom, hogy
ezt így ebben a formában én nem tudom támogatni.
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek még más javaslata, észrevétele?
Gál István Attila alpolgármester:
Ha valaki tábort szervez, azt szervezze meg magának. Tudja, rendezze azokat az
infrastrukturális dolgokat, amik fontosak. A szükséges helyeket kérje meg előre, nem
az utolsó napon, az utolsó pillanatban, szerintem.
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Mégis úgy gondolom, hogy ezzel, hogy odakerült Nagymajorba egy lehetőség is, egy
kicsit színesebbé teszi ott a helyiek életét is, nyüzsgővé. Meg biztos, hogy a gyerekeknek
nagy élmény lesz. Nem tudunk igazából részleteket, meglátjuk.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
Igazából, hogyha a körülményekért ő felel. A szervező Ő. Ha hatósági engedélyekkel
nem rendelkezik, vagy valami hiányossága van, az nem az Önkormányzat felelőssége.
Azért gondoltuk úgy, hogy legyen bérleti szerződés, legyen egy 10.000, - Ft-os
turnusonkénti bérleti díj, tehát gyakorlatilag az Önkormányzat maximálisan védje le
magát. Ő pedig nyilván a többit, a szükséges lépéseket tegye meg.
Gál István Attila alpolgármester:
Most azt sem tudjuk, hogy a 10.000, - Ft-os bérleti díjat egyátalán akarja-e elvállalni.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
Hát természetesen most hoztunk egy döntést, ez ha neki tetszik, tetszik, ha nem, akkor
nem.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Kicsit előre vetítve a további rendezvényeinkre, azért jó színt vallana az, hogy ha ő jelen
lenne a lovaival, akár lovasaival, én úgy gondolom.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
Annyi kérésünk mindenképpen lenne, hogy a jövőre nézve, hogy ha hasonló
rendezvényt szervez vagy valami kérése van, akkor azt időben és jobban kifejtve,
részletesen. Vagy akár ő is jelenjen meg, és akkor szívesen látjuk, hogy átbeszéljük
ezeket a részleteket.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen! Van-e még valakinek véleménye, hozzáfűznivalója? Nincs. Akkor
ezt a kérelmet úgy tudjuk elfogadni, hogy egy turnusonként 10.000, - Ft-os bérleti díjjal,
saját felelősségű táboroztatással engedélyezzük. Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással
kérem jelezze.
Gál István Attila alpolgármester:
Én nemmel szavazok, én nem akarok ebben részt venni.
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor bocsánat, felteszem, hogy ki az, aki nemmel szavaz? Egy fő. Ki az, aki igen?
Akkor többséggel elfogadtuk.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4066 Tiszacsege, Nagymajor
tanya 01111/3 hrsz. alatti közösségi ház táboroztatás céljából történő bérbeadásáról
szóló javaslatot – 6 fő igen, 1 fő nem szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot
hozza:

16/2021. (VII. 8.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 01111/3 hrsz. alatti közösségi ház
táboroztatás céljából történő bérbeadására Tóth Norbert részére
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4066 Tiszacsege,
Nagymajor tanya 01111/3. hrsz. alatti közösségi ház táboroztatás céljából történő bérbeadására
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 01111/3 hrsz. alatti közösségi
házat táboroztatás céljából bérbeadja Tóth Norbert részére a 2021. július 12-16., a július
19-23. és a július 26-30. közötti időszakokra, heti 10.000, - Ft bérleti díj ellenében.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására
Határidő: 2021. július 12.
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

Szeli Zoltán polgármester:
Mielőtt zárt ülést rendelnék el, hadd tájékoztasson már a kedves tévénézőket, lakosokat,
hogy hála a beoltottságnak, hála a vírushelyzetnek vagy a szabadságnak, hogy egy kicsit
felszabadult már. A múlt heti Halászlé Fesztiválra nagyon sokan kilátogattak. A
rendezvény már majdnem teljesen nyitott volt. Még vannak egészségügyi előírások.
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy augusztus 7-én a hagyományos Csege
Napunkat, Csegei Rév Napunkat szeretnénk megrendezni. Mindenkit szeretettel
várunk! A részletes programok, plakátok hamarosan ki fognak kerülni mindenfelé.
Néhány dolgot hadd mondjak belőle: lesz horgászverseny, halászléfőző verseny, a fő
fellépők közül, amit itt a plakáton látok, Maximus, Sebestyén Katja, Abrakazabra,
Radics Gigi. Lesz tűzzsonglőr show a kompon este, és hát sok más egyéb napi program.
A halászléfőző versenyre, kérem, akit érdekel, – remélem, hogy nagyon sok mindenkit
érdekel - az időben jelezze majd az elérhetőségeken, illetve a könyvtárban.
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Biztosítunk a főzőversenyhez sátrat, két kg halat, úgyhogy mindenki nagyon finom
halászlevet készíthet a rendezvény alkalmával. És ha további programokra is szívesen
várunk mindenkit.
Még annyit itt, hogy szeretném a tisztelt lakosságot tájékoztatni, arról hogy igazgatási
szünet lesz az önkormányzatnál 2021 július 19. és augusztus 1. között.
Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és akkor a zárt ülésen folytatjuk, öt perc
szünet után.

K. m. f.

Szeli Zoltán s.k.
polgármester

Dr. Lajter Zoltán s.k.
hatósági irodavezető, mb. jegyző
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