Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2021. szeptember 9. napján megtartott nyílt üléséről

Ikt.sz.: I/7219-1/2021.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 9.
napján de. 10:00 órai kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében –
megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.
Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szeli Zoltán
Gál István Attila
Bartha Jánosné
Kalózné Nagy Melinda Rita
Sallai Szabolcs Zoltán
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő, PÜB. elnök
települési képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Dr. Lajter Zoltán
Berecz Klaudia
Meghívottak:

hatósági irodavezető, mb. jegyző
jegyzőkönyvvezető

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szeli Zoltán polgármester:
Szeretettel üdvözlöm a kedves lakosokat! Megállapítom, hogy Vásári - Orosz Andrea
képviselő asszony hiányzik, de a Testület határozatképes. Javaslatot teszek a
jegyzőkönyvvezető személyére, Berecz Klaudiára. Aki ezt elfogadja, az legyen szíves
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm.
Szeretném, ha felvennénk 9. napirendi pontnak a „Javaslat Serbán Ferencné részére
szociális bérlakás bérbeadására” tárgyú előterjesztést.
Szeretném, ha felvennénk a 10. napirendi pontnak a „Javaslat a Pétegisz Nonprofit Zrt.
szakmai terv, illetve térítési díjszabályzat módosításának elfogadására” tárgyú
előterjesztést.
11. napirendi pontnak szeretném javasolni a „Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztására érkezett
pályázók meghallgatására” tárgyú előterjesztést.
A 12. napirendi pont pedig a „Különfélék” lennének.
Aki elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait a módosításokkal, az legyen szíves
kézfelnyújtással jelezze. A Testület egyhangúan elfogadta. Köszönöm.
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NAPIRENDI PONTOK:
Nyílt ülés:
1. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás rendjéről szóló 3/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete
módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
2. Javaslat az általános iskolás tanulók úszásoktatásának támogatására vonatkozó, a
Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola által benyújtott kérelem elbírálására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
3. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/10. szám alatti költségalapon
meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
4. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 11. szám alatti szolgálati lakás bérbeadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
5. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 7. szám alatti szolgálati lakás igénylésére
érkezett kérelem elbírálására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
6. Javaslat a Tiszavirág utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
7. Javaslat a Barna utcán forgalomkorlátozó táblák kihelyezésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
8. Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató Szervezeti és
Működési Szabályzatának, valamint a házi segítségnyújtásra és a szociális étkeztetésre
vonatkozó szakmai programjainak módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
9. Javaslat Serbán Ferencné részére szociális bérlakás bérbeadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
10. Javaslat a Pétegisz Nonprofit Zrt. szakmai terv, illetve térítési díjszabályzat
módosításának elfogadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
11. Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezet intézményvezetői beosztására érkezett pályázók meghallgatására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
12. Különfélék
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1. Napirendi pont:
Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás rendjéről szóló 3/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor nézzük az 1. napirendi pontot. Arról van szó ugye, hogy tavasszal volt egy olyan
igény a részünkről, hogy nagyon sok olyan telkünk van a város külső peremén főleg,
amivel nem tudunk mit kezdeni. Csak a karbantartás hárul ránk és hátha az ott lakók
tudnák hasznosítani valamire és hirdessük meg az ingatlanokat, hátha szeretné valaki
megvásárolni. Tehát nem az önkormányzati vagyon elherdálásáról van szó, hanem
egyszerűen csak arról, hogy az Önkormányzat ezekkel az ingatlanokkal nem igazán tud
mit kezdeni és csak a karbantartás hárul ránk.
Eközben jöttek igénylések, amelyek a lakóingatlanra vonatkoztak. Vásárlási szándék
érkezett több lakóingatlanra is, illetve kaszálóra, bérleményre és a vagyongazdálkodási
rendeletünk azt mondja ki, hogy ezeket az ingatlanokat úgy lehet eladni, ha előtte
felértékeltetjük. Meg is történt három ingatlanra az értékelés, amelyekre vételi szándékot
nyújtottak be. Viszont a tiszacsegei piaci árakhoz képest olyan eladási értékek jöttek ki,
amelyek jóval magasabbak, mint az ezekre az ingatlanokra ajánlott összegek. Felmerült az
a kérdés, hogy nem volna-e célszerűbb a vagyongazdálkodási rendeletünket módosítani.
Erre tettünk javaslatot. Szeretném felkérni a Pénzügyi Bizottság Elnökét, Sallai
Szabolcsot, hogy mondja el a Bizottság álláspontját.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Tárgyalta a
Pénzügyi Bizottság és úgy gondoljuk, hogy egy független értékbecslő ajánlata az releváns,
de 10 %-kal, ha nagyon szükséges, akkor eltérnénk. Úgyhogy ezt a 10 %-os ajánlatot
gondolta a Pénzügyi Bizottság.
Szeli Zoltán polgármester:
Tehát ez úgy nézne akkor ki, hogy ezen az áron mindenképpen fel kell ajánlanunk az
ajánlattevőknek minden egyes esetben majd, hogyha ezt nem fogadják el, akkor egy újabb
kihirdetés 10 %-kal alacsonyabb áron történne meg. Esetleg lehetne a pályázatban a licitet
kihirdetni.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Így van, ha több jelentkező van, akkor licit.
Szeli Zoltán polgármester:
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Tehát nem szándékosan csökkentenénk az áron, hanem amennyiben nem felel meg a
jelentkezőknek, igényt benyújtóknak erre az ingatlanra ez az ár és más nem nyújtott be
erre igényt, akkor egy 10 %-kal csökkentett áron újra meghirdetnénk. Jól mondom? Akkor
van-e valakinek más javaslata, véleménye még ehhez kapcsolódóan? Nincs? Akkor
amennyiben az ingatlan piaci értéken történő értékesítése az értékbecslő által
megállapított áron nem lehetséges, a Képviselő-testület a megállapított árhoz képest
legfeljebb 10 %-kal csökkentett áron az ingatlant értékesítheti. Ha ezt a módosítást
elfogadjátok, akkor kérem kézfelnyújtással jelezzétek! A Testület egyhangúan elfogadta a
módosítási javaslatot. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről
szóló 3/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó rendelet
tervezetet – 6 igen szavazattal - elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 3/2020. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (2) bekezdés
b) és c) pontjában, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében,
13. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 3/2020. (III. 27.)
önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Amennyiben az ingatlan piaci értéken történő értékesítése az értékbecslő által
megállapított áron nem lehetséges, a Képviselő-testület a megállapított árhoz képest
legfeljebb 10 %-kal alacsonyabb áron az ingatlant értékesítheti.”
2. §
Ez a rendelet 2021. szeptember 11-én lép hatályba.
Tiszacsege, 2020. szeptember 09.
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Szeli Zoltán s.k.
polgármester

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

2. Napirendi pont:
Javaslat az általános iskolás tanulók úszásoktatásának támogatására vonatkozó, a
Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola által benyújtott kérelem elbírálására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Mi sem természetesebb annál, hogy az előző évekhez hasonlóan az Általános Iskola
szeretné igénybe venni a tiszacsegei termálstrandot úszásoktatásra a testnevelés órák
keretében együtt karöltve Újszentmargitával, mert előző években ő biztosította a szállítást
és olyan megegyezés volt, hogy ennek fejében az ottani diákok ingyen vehették igénybe a
termálstrandot. Azt hiszem, hogy ennek senki sincs ellenére. Ennek ellenére felkérem a
Pénzügyi Bizottság Elnökét, véleményezze a javaslatot.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Nem gondolja másként a Bizottság sem, úgyhogy ezt támogatjuk mindenféleképpen.
Szeli Zoltán polgármester:
Jó, akkor aki egyetért azzal, hogy engedélyezzük a tiszacsegei termálstrandot az
úszásoktatás igénybevételére, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Piroska tartózkodik?
Bartha Jánosné települési képviselő:
Igen.
Szeli Zoltán polgármester:
Jó, akkor 5 igen és 1 tartózkodással elfogadva.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általános iskolás tanulók
úszásoktatásának támogatására vonatkozó, a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola
által benyújtott kérelem elbírálására vonatkozó javaslatot – 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással - elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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49/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat az általános iskolás tanulók úszásoktatásának támogatására vonatkozó, a
Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola által benyújtott kérelem elbírálására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskolás
tanulók úszásoktatásának támogatására vonatkozó, a Tiszacsegei Fekete István Általános
Iskola által benyújtott kérelmet és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Fekete István
Általános Iskola által benyújtott kérelemben foglaltakat teljes mértékben támogatja,
így a 2021/22-es tanévre, - az előző évekhez hasonlóan – térítésmentesen
rendelkezésre bocsájtja az Iskola számára a tanulók úszásoktatása céljából a
Tiszacsegei Termálstand fedett medencéjét.
2. A Képviselő-testület felkéri a Tiszacsegei Termálstrand üzemeltetőjének képviselőjét,
a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetőjét, Józsa Erikát, hogy az
úszásoktatás megszervezésével kapcsolatosan egyeztessen Bana Józsefné
intézményvezetővel.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Bana Józsefné
intézményvezető kérelmezőt és Józsa Erika megbízott intézményvezetőt jelen
határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: 1. és 3.: Szeli Zoltán polgármester
2. Józsa Erika megbízott intézményvezető

3. Napirendi pont:
Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/10. szám alatti költségalapon meghatározott
lakbérű bérlakás bérbeadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Ez azt jelenti, hogy a Csurgó utcán a 38/10. szám alatti ingatlan megüresedett és ezt
szeretnénk továbbra is meghirdetni bérbe. Nagyon sok igény érkezett be már az eltelt
időszakban is amellett, hogy a lakás még nem volt megüresedve. De ezeket a lakásokat
eddig is szempontrendszereket figyelembe véve pályáztatás útján adtuk tovább bérbe. Én
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úgy gondolom, hogy ezt továbbra is így szeretnénk folytatni. A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta ezt a napirendi pontot?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen tárgyalta, mindenképpen a pályáztatás mellet vagyunk. Igazából ez úgy működne,
hogy mihelyt megüresedett a lakás, akkor kerülne kiírásra ez a pályázat és onnantól
kezdve tudnák beadni az igényeiket a pályázók. Ezzel kicsit könnyítenénk az
önkormányzat dolgozóinak adminisztrációját is. Úgyhogy ez lenne a javaslatunk, hogy a
megüresedés után egy ilyen 20 napos, 1 hónapos pályázati időintervallum után lehessen
ezt újra bérbe adni.
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek más javaslata ehhez a napirendi ponthoz? Tehát akkor kérnénk a kedves
lakosságot, hogyha ilyen igénye van önkormányzati bérlakásra, akkor nem muszáj
beadnia semmiféle kérelmet, hanem a bérlakáshoz úgy lehet hozzájutni, hogy a
megüresedés után mindig meg lesz hirdetve, pályáztatva lesz a lakás és utána a pályázók
közül - akik érvényes pályázatot adtak be - a Képviselő-testület fogja kiválasztani a
nyertes pályázót.
Jó akkor, aki egyetért azzal, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tiszacsege belterület 433. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Csurgó utca
38/10. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű lakás bérbevételére pályázati
felhívást tegyen közzé, az kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúan
elfogadta a Testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca
38/10. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadására
vonatkozó javaslatot – 6 igen szavazattal - elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
50/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/10. szám alatti költségalapon
meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4066 Tiszacsege,
Csurgó utca 38/10. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadására
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 433
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/10.
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szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű lakás bérbevételére pályázati
felhívást tesz közzé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

4. Napirendi pont:
Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 11. szám alatti szolgálati lakás bérbeadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
A nyáron az általános iskola részéről felmerült egy olyan kérés, hogy pedagógus hiány
lépett fel Tiszacsegén és akkor tudna idecsalogatni pedagógust, ha szolgálati lakást
tudnánk felajánlani a megüresedett állásokra. Azt az ígéretet adtuk, hogy igen segítjük
Tiszacsegén az oktatást ezzel. Egy házaspár érkezett, akinek igénye volt szolgálati lakásra,
megtekintette mindkét szolgálati lakásunkat és a Fő utca 11. szám alattit szeretné
kibérelni. Most arról kell dönteni, hogy számukra ezt a szolgálati lakást biztosítjuk és
milyen összegért. A pénzügyi bizottság tárgyalta-e a napirendi pontot?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen tárgyalta, köszönöm szépen a szót. Szeretnénk támogatni ezt a pedagógust és
akármilyen pedagógust, aki ide vágyik Tiszacsegére. Ha ennyivel is tudjuk segíteni, akkor
jöjjenek és legyenek tanárok Tiszacsegén. Úgyhogy elfogadásra javasoljuk ezt a napirendi
pontot. 15 ezer forint/hó összeget szabnánk meg. Plusz a rezsi összege, bocsánat.
Szeli Zoltán polgármester:
Jó, és akkor ugyanabba a kategóriába esne, mint a többi, hogy december 31-vel az összes
többi bérlakással együtt újra szerződést kell kötni.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, ez benne van a rendeletünkben.
Szeli Zoltán polgármester:
Jó akkor, aki egyetért azzal, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő- Testülete
az önkormányzati tulajdonú lakások bérlésére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján bérbe adja a Tiszacsege
belterület 16/3. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Tiszacsege, Fő utca 11.
szám alatt található, 67 m2 alapterületű szolgálati lakást 2021. szeptember 10. napjától
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15 000 forint/hó összegért, az legyen szíves kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy
a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4066 Tiszacsege, Fő utca 11.
szám alatti szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó javaslatot – 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
51/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 11. szám alatti szolgálati lakás bérbeadására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4066 Tiszacsege, Fő
utca 11. szám alatti szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján
bérbe adja a Tiszacsege belterület 16/3 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a 4066 Tiszacsege, Fő utca 11. szám alatt található 67 m2
alapterületű szolgálati lakást 2021. év szeptember hó 10. napjától 2021. december
hó 31. napjáig Szabó Sándorné bérlő részére 15.000, - Ft/hó összegért.
2. A Képviselő-testület
megkötésére.

felhatalmazza a polgármestert

a bérleti

szerződés

Határidő: 2021. szeptember 10.
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

5. Napirendi pont:
Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 7. szám alatti szolgálati lakás igénylésére
érkezett kérelem elbírálására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
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Az 5. napirendi pont szintén egy ilyen szolgálati lakásról szól, a Tiszacsege, Csokonai
utca 7. szám alatti ingatlan bérlésére érkezett kérelem. Ennek az előzménye az, hogy
évekkel ezelőtt a Vízirendészeti Rendőrkapitányság körzeti megbízottjaként szolgálatot
ellátó személynek lett szolgálati lakásként odaadva. Ő most más egyéb elfoglaltsága miatt
ezt a hivatást feladta és így az ő nevéről lekerül ez a szolgálati lakás. Viszont az egyik
dolgozónk, aki az Önkormányzatnál dolgozik ennek a személynek az élettársa és ő
szeretné ezt a lakást tovább bérelni önkormányzati dolgozóként, mint szolgálati lakást.
Kérdésem, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta-e és mit javasol?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, köszönöm szépen. A Bizottságnak ugyanaz az álláspontja, mint az imént is volt.
hagy béreljék tovább december 31-ig természetesen és itt is az összeg 15.000, - Ft/hó.
Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző:
Nem 10.500, - Ft?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
De, a jelenlegi összegért, amely 10.500, - Ft/hó, elnézést kérek és természetesen ezt is
december 31-gyel a rendeletünk alapján felülvizsgáljuk majd.
Szeli Zoltán polgármester:
Jó, akkor mindent összefoglalva számára tovább engedélyezzük a bérlést a jelenlegi
összegért. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú lakások bérlésére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 31/2017. (XII. 6.)
önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján bérbe adja a Tiszacsege belterület 621 helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Tiszacsege, Csokonai utca 7. szám alatt található,
99 m2 alapterületű szolgálati lakást 2021. szeptember 17. napjától 10.500, - Ft/hó
összegért, amely december végén fog lejárni. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az
legyen szíves kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
egyhangúan elfogadta a napirendi javaslatot. Köszönöm szépen!
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca
7. szám alatti szolgálati lakás igénylésére érkezett kérelem elbírálására vonatkozó
javaslatot – 6 igen szavazattal - elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
52/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 7. szám alatti szolgálati lakás igénylésére
érkezett kérelem elbírálására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4066 Tiszacsege,
Csokonai utca 7. szám alatti szolgálati lakás igénylésére érkezett kérelem elbírálására
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
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1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati
rendeletének 5. §-a alapján bérbe adja a Tiszacsege belterület 627 helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 7. szám
alatt található 99 m2 alapterületű szolgálati lakást 2021. év szeptember hó 17.
napjától 2021. december hó 31. napjáig Bényei Dóra bérlő részére 10.500, Ft/hó összegért.
2. A Képviselő-testület
megkötésére.

felhatalmazza a polgármestert

a bérleti

szerződés

Határidő: 2021. szeptember 17.
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

6. Napirendi pont:
Javaslat a Tiszavirág utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Valamikor a nyár közepén érkezett egy olyan kérés, hogy a Tiszavirág utcán az ott lakók a
megnövekedett forgalom és nagy sebesség miatt szeretnének forgalomcsökkentő bordákat
elhelyezni. Tájékoztattuk őket, hogy ez a Kistérség engedélyéhez kötött, hozzájuk tartozik
a Tiszacsegén található utak nagy része. Ők engedélyeztethetnek ilyet, valamint a
gyártásnak, lehelyezésnek anyagi vonzata is van. Azt mondták, hogy ők ehhez is
hozzájárulnak, illetve felvállalják és akkor így ezen a területen sebességcsökkentő bordák
kihelyezésére kerülne sor. Felkérném a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a
javaslatukat.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Köszönöm szépen, igen tárgyalta. Mivel a költséget ők állják teljes mértékben és az utca
lakói is aláírták azt a petíciót, ami alapján ez elhelyezésre kerülhetne, így a Bizottság úgy
gondolja, hogy nincs akadály a részünkről. Tehát elfogadásra javasoljuk.
Szeli Zoltán polgármester:
Jó, tehát ezeket bordákkal, táblákkal el fogják látni. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban
más javaslata? Nincsen? Akkor, aki elfogadja azt a határozati javaslatot, hogy Tiszacsege
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Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege belterület 0882, természetben
Tiszavirág utca elnevezésű közúton sebességcsökkentő bordák elhelyezéséhez hozzájárul,
az kérem kézfelnyújtással jelezze! A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati
javaslatot. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavirág utcán
sebességcsökkentő bordák elhelyezésére vonatkozó javaslatot – 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
53/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Tiszavirág utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezésére
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszavirág utcán
sebességcsökkentő bordák elhelyezésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Tiszacsege belterület 5882 helyrajzi számú, Tiszavirág utca
elnevezésű közúton a sebességcsökkentő bordák elhelyezéséhez hozzájárul.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt jelen
határozat megküldésével tájékoztassa és gondoskodjon a telepítési folyamat
megindításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

7. Napirendi pont:
Javaslat a Barna utcán forgalomkorlátozó táblák kihelyezésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
A 7. napirendi pont szintén közlekedéssel kapcsolatos, javaslat a Barna utcán
forgalomkorlátozó táblák kihelyezésére. Hasonló a dolog, a szűk keresztmetszet miatt az
ott lakók jelezték, hogy jó lenne, ha valamilyen korlátozást vezetnénk be abban az utcában.
Valamilyen szinten korlátoznánk, elterelnénk a nagyobb tengelyterjedésű járműveket,
illetve a nagyobb súlyú járműveket. Tehát az átmenő forgalmat korlátoznánk, tehát inkább
csak az ott lakók, valamilyen célból oda érkezők hajthatnának be az utcába, így az utcának
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a rongálódása is csökkenne. Én azt gondolom, hogy ennek nincs akadálya. Felvettük a
Kistérséggel a kapcsolatot, utána is olvasott a Kistérség, hogy milyen táblákat lehet
kihelyezni. A Bizottság tárgyalta-e a napirendi pontot?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, tárgyalta. A Bizottság részéről sincs ennek akadálya. A beadványt aláírták az utca
lakói, meg elég indokolt is, tényleg nagyon szűk a keresztmetszet. A Bizottság úgy
gondolja, hogy fogadjuk el ezt a napirendi pontot is.
Szeli Zoltán polgármester:
Még annyi kiegészítésem lenne itt a leírás alapján, hogy nemcsak a Barna utcát, hanem a
Petőfi utcát is érinti ez a korlátozás. Tehát a kistérségi szakirányú javaslat szerint mindkét
irányból behajtani tilos, kivéve célforgalom táblát helyeznének el az utcák behajtásánál. Ez
alapján az átmenő forgalmat kivinné az utcából ez a korlátozás. Tehát csak azok
hajthatnának be, akik oda úti céllal érkeznek.
Aki elfogadja azt a határozati javaslatot, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Tiszacsege belterület 525 helyrajzi számon nyilvántartott, Barna utca
elnevezésű közterületen forgalom korlátozásához hozzájáruljon, az kérem kézfelnyújtással
jelezze! A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot. Köszönöm
szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Barna
utcán
forgalomkorlátozó táblák kihelyezésére vonatkozó javaslatot – 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
54/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Barna utcán forgalomkorlátozó táblák kihelyezésére
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Barna utcán
forgalomkorlátozó táblák kihelyezésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Tiszacsege belterület 525 helyrajzi számú, Barna utca
elnevezésű közterületen a forgalom korlátozásához hozzájárul.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az érintett lakosok
tájékoztatásáról, valamint a forgalomkorlátozási folyamat megindításáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
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8. Napirendi pont:
Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató Szervezeti és
Működési Szabályzatának, valamint a házi segítségnyújtásra és a szociális étkeztetésre
vonatkozó szakmai programjainak módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Felülvizsgálták az SZMSZ-t, illetve a szakmai programokat és olyan régi dolgok vannak a
különböző pontokban, mint például a régi polgármester neve, illetve egy régi
szolgáltatónak a neve. Tehát az SZMSZ, illetve a szakmai programok csak ezekben
módosulnának, illetve már nem polgármester tulajdon neve, hanem csak a mindenkori,
adott polgármester szóra cserélődne ki ez a pont például. Vagy a 3. háziorvosi körzet, ami
benne volt a szervezeti és működési szabályzatban, ami már régóta nincs, az kikerülne
belőle. Aki az étkeztetést valamikor végezte az is változik, ugye már most nem az végzi.
Másik szervezet neve kerülne bele. Tehát csak ilyen formális dolgokat érint a határozati
javaslat. A Bizottság tárgyalta?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
A Bizottság elfogadásra javasolja mindhárom határozatot.
Szeli Zoltán polgármester:
Tehát akkor nézzük, aki a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerinti
tartalommal egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja, az kézfelnyújtással jelezze!
Egyhangúan elfogadta a Képviselő-testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Szociális
Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására vonatkozó javaslatot – 6 igen szavazattal - elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:
55/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Szociális
Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató
Szervezeti és Működési Szabályzatát e határozat melléklete szerinti tartalommal,
egységes szerkezetbe foglalva hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

Szeli Zoltán polgármester:
Aki ugyanebben a témakörben a házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai programnak a
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetbe foglalva
jóváhagyja, az kézfelnyújtással jelezze! Egyhangúan elfogadta a Képviselő-testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Szociális
Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai
programjának módosítására vonatkozó javaslatot – 6 igen szavazattal - elfogadta és az
alábbi határozatot hozza:
56/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató házi
segítségnyújtásra vonatkozó szakmai programjának módosítására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Szociális
Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai
programjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató
házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai programját e határozat melléklete szerinti
tartalommal, egységes szerkezetbe foglalva hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

Szeli Zoltán polgármester:
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Aki a szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programnak a módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja, az
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadta a Képviselő-testület a
határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Szociális
Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai
programjának módosítására vonatkozó javaslatot – 6 igen szavazattal - elfogadta és az
alábbi határozatot hozza:
57/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató szociális
étkeztetésre vonatkozó szakmai programjának módosítására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Szociális
Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai
programjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató
szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programját e határozat melléklete szerinti
tartalommal, egységes szerkezetbe foglalva hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

9. Napirendi pont:
Javaslat Serbán Ferencné részére szociális bérlakás bérbeadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Serbán Ferencné igényt nyújtott be szociális lakás bérbevételére. Elvégeztettem a
környezettanulmányt, amelyet a Bizottság utólag megtárgyalt.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Megtárgyalta, és így ebben a formában ezt a kérelmet nem tudja támogatni.
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Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e valakinek más javaslata? Nincsen. Tehát megvizsgálta környezettanulmány segítségével - a Szociális Iroda Serbán Ferencné helyzetét. Nem tartja
indokoltnak részére a szociális lakás bérbeadását. Aki ezzel a határozati javaslattal
egyetért, az kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Testület egyhangúan nem
fogadta el.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Serbán Ferencné részére
szociális bérlakás bérbeadására vonatkozó javaslatot – 6 nem szavazattal – nem
fogadta el és az alábbi határozatot hozza:
58/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat Serbán Ferencné részére szociális bérlakás bérbeadására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Serbán Ferencné
részére szociális bérlakás bérbeadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Serbán Ferencné, 4066
Tiszacsege, Kölcsey utca 9. szám alatti lakos részére történő szociális bérlakás
bérbeadását nem támogatja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

10.

Napirendi pont:

Javaslat a Pétegisz Nonprofit Zrt. szakmai terv, illetve térítési díjszabályzat módosításának
elfogadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
A Bizottságot megkérdezem, hogy tárgyalta-e?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, tárgyalta és javasolja elfogadásra ezt a napirendi pontot.
Szeli Zoltán polgármester:
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Arról van szó, hogy ők is felülvizsgálták a működésükre vonatkozó szakmai programokat,
valamint a térítési szabályzatukat és mivel Tiszacsege részese ennek a Zrt.-nek, ezért
nekünk jóvá kell hagyni ezt a szakmai tervet, illetve térítési szabályzatot.
Aki egyetért azzal, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő- Testülete a
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/X. § (5) bekezdésében előírt Pétegisz Nonprofit Zrt.
szakmai tervének módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá, az kérem,
kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúan elfogadta a Testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a PÉTEGISZ Polgár és Térsége
Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. szakmai terve módosításának jóváhagyására
vonatkozó javaslatot – 6 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
59/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt.
szakmai terve módosításának jóváhagyására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Polgár és
Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. szakmai terve módosításának jóváhagyására
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 43/1999.(III.3.) Korm.
rendelet 76/X. §. (5) bekezdésében előírt, PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Szakmai tervének
módosítását, az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Gépek berendezések felújítása, beszerzése,
technológiai avulásuk miatti cseréje
Ingatlanhoz
felújítások

kapcsolódó

minimum 12 108 193 Ft

beszerzések, maximum 4 500 000 Ft

A Szakmai terv végrehajtásának határideje: 2021. december 31.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy dr. Pásztor Ibolyát, a PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a döntésről
jelen határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
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Szeli Zoltán polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pétegisz
Nonprofit Zrt. a térítési díj szabályzatának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
hatályos tartalmát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, az legyen szíves
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a
módosítást. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a PÉTEGISZ Polgár és Térsége
Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. térítési díj szabályzata módosításának
jóváhagyására vonatkozó javaslatot – 6 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:
60/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. térítési
díj szabályzata módosításának jóváhagyására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Polgár és
Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. térítési díj szabályzata módosításának
jóváhagyására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit
Zrt. Térítési díj szabályzatának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
hatályos tartalmát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy dr. Pásztor Ibolyát, a PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a döntésről
jelen határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

11.

Napirendi pont:

Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetői beosztására érkezett pályázók meghallgatására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Szeli Zoltán polgármester:
Ugye van egy üres álláshelyünk a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetői beosztására. Erre már érkeztek be pályázatok, még szeptember 15-ig
érkezhetnek be pályázatok. Ennek az elbírálására létre kell hozni egy három tagú
bizottságot. Itt most arról kell döntenünk, hogy létrehozzuk a bizottságot, ha pedig erről
döntöttünk, akkor a bizottság tagjait meg kell jelölnünk. Kérdezem, hogy a Pénzügyi
Bizottság tárgyalta-e a javaslatot?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, ez indokolt, ezt mindenképpen meg kell, hogy tegyük. Utána javaslatot teszünk a
tagokra.
Szeli Zoltán polgármester:
Kérném azt, aki egyetért azzal, hogy a Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezető beosztására beérkezett pályázatokat egy három tagú bizottság értékelje,
illetve hozzon döntést, az kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúan
elfogadta a Testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslat ideiglenes bizottság
létrehozására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői
beosztására érkezett pályázók meghallgatására tárgyú javaslatot – 6 igen szavazattal –
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
61/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezet intézményvezetői beosztására érkezett pályázók meghallgatására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslat ideiglenes
bizottság létrehozására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői
beosztására érkezett pályázók meghallgatására tárgyú határozati javaslatot és a következő
döntést hozza:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján –
figyelemmel Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 22. §ára –ideiglenes bizottságot hoz létre.

2.

Az ideiglenes bizottság megbízatása a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetőjének megválasztásával megszűnik.
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Határidő: azonnal
Felelős: ideiglenes bizottság tagjai

Szeli Zoltán polgármester:
Kérem tegyünk javaslatot arra, hogy ki alkossa ezt a bizottságot.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Elnökének Tóth Imre Képviselőtársunkat javaslom, tagoknak pedig Kalózné Nagy Melinda
Rita és Vásári-Orosz Andrea képviselő asszonyokat. Őket javasolja a Bizottság.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen, van-e valakinek más javaslata? Nincsen. Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-Testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel Tiszacsege Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.)
önkormányzati rendeletének 22. §-ra a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetői feladatok ellátására beérkezett pályázatok meghallgatására ideiglenes
bizottságot hoz létre, melynek elnökének felkérem Tóth Imrét, tagjainak Kalózné Nagy
Melinda Ritát és Vásári-Orosz Andreát, mint önkormányzati képviselőket. Ha a Képviselőtestület ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Megkérdezem a szavazás előtt akkor Tóth Imre Képviselőtársamat, hogy ezt a megbízatást
elfogadja-e?
Tóth Imre települési képviselő:
Igen.
Szeli Zoltán polgármester:
Megkérdezem Kalózné Nagy Melindát, hogy elfogadja-e ezt a megbízatást?
Kalózné Nagy Melinda Rita települési képviselő:
Igen, elfogadom.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Vásári-Orosz Andrea bizottsági ülésen lenyilatkozta, hogy vállalja a megbízatást.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Akkor ezek ismeretében, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az
kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Testületben az érintett tagok
tartózkodtak, így 4 fő igennel elfogadta a javaslatot a Testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ideiglenes bizottság
elnökének és tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot – 4 igen szavazattal és 2
tartózkodással – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
62/2021. (IX. 9.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat az ideiglenes bizottság elnökének és tagjainak megválasztására
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 közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján –
figyelemmel Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 22. §ára – a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztására
érkezett pályázók meghallgatására ideiglenes bizottságot hoz létre, melynek
elnökének Tóth Imrét, míg tagjainak Kalózné Nagy Melinda Rita és Vásári-Orosz
Andrea önkormányzati képviselőket választja meg.

2.

Az ideiglenes bizottság megbízatása a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetőjének megválasztásával megszűnik.

Határidő: azonnal
Felelős: ideiglenes bizottság tagjai

12.

Napirendi pont:

Különfélék
Szeli Zoltán polgármester:
Következő napirendi pontunk a különfélék. Szeretném tájékoztatni a kedves lakosságot,
hogy településünk, városunk a hagyományokhoz híven több évre visszanyúlóan
szeptember 25-én szeretné megrendezni hagyományosan a szüreti bált. Erre szeretettel
meghívunk mindenkit, reméljük, hogy nagyon kis rendezvény jön létre, reméljük, hogy a
vírushelyzet nem fog ebbe beleszólni. Mivel falunapként szerepel, ezért nem szükséges a
védettségi igazolvány. Ezt azért mondom el, mert sokan azért nem látogatták a nyári
rendezvényeket így utólagosan visszahallva, mert azt hitték, hogy szükséges a védettségi
igazolvány. A szüreti bálról annyit, hogy általában a hagyományos helyi kis kulturális
szervezetek fellépésein, felvonulásán túl a Sláger Tv-vel fogunk szerződést kötni, és az ő
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csapataik is fel fognak lépni. A Sláger Tv fellépői után este kilenctől pedig hajnalig szóló
bállal várjuk a kedves lakosságot.
Október 2-án egy színházi előadásra kerülne sor a településen, illetve október 1-jén az
idősek napját szeretnénk megszervezni. Erre minden időst szeretettel várunk, a részletekről
majd ki fogjuk őket értesíteni.
Babacsomagokat osztottunk az előző héten. Akik igénybe vették a babacsomagot, azok
örömmel vették át a szociális rendeletünkben meghatározott csomagokat. Ehhez
kapcsolódóan még elmondom, hogy hamarosan kint lesz a városunk honlapján, hogy
babafát hogyan lehet igényelni és hogyha a tervezett babafák időben megérkeznek akkor
Önkormányzatunk, Képviselő-testületünk szeretné október végén, ha az időjárás is
megengedi, ha nem, akkor egy héttel később a babafát igénylő szülőknek, az
újszülötteknek ezeket is ünnepélyesen átadni gondozásra ezzel is erősítve az identitásukat.
Szeretném újra felhívni a lakosság figyelmét, hogy a szemét- és hulladékgazdálkodásra
jobban figyeljen oda, még mindig sok települési, kommunális hulladékot találunk
elszórtan. Megpróbáljuk, akiket tetten érünk felszólítani, de ha muszáj, szankcionálni is
fogunk.
Nekem most több a különfélékkel kapcsolatban nincs felírva, kérdezem a tisztelt
Testületet, hogy van-e még valakinek ehhez kapcsolódóan vagy más jutott-e eszébe, vagy
hozott-e egyéb anyagot?
Még annyi, hogy megkezdtük a településen az utaknak a felújítását, az előző hetekben egy
nagyobb mértékű padka javítás történt a Temető utcán. A héten pedig nagy örömmel vették
igénybe a tegnapi naptól már szinte 100 %-osan elkészült Tó utcának a rendbe tett,
felújított változatát. Az ősz, tél folyamán nem lesznek azok az áldatlan állapotok, amelyek
az előző években is voltak. Haladunk tovább ameddig a hozzáadott nyersanyagunk
lehetővé teszi, megyünk tovább az alappal még nem rendelkező utaknak a javítására,
valamint ahol túl nagy kátyúk, gödrök keletkeztek a zúzott kővel ellátott utaknál azoknak a
kátyúzását is megkezdtük és ha megkezdődik az Iskola utcának az aszfaltozása, illetve a
Tó utcának, akkor megpróbáljuk aszfaltozással az aszfaltozott utakon keletkezett nagyobb
kátyúkat a nyersanyag értékének megfelelően felújítani, illetve rendbe tenni.
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e még valamilyen észrevétele?
A következő hetekben a szerződéskötés után az aszfaltozást is el lehet kezdeni. Tehát az
Iskola utca, Tó utca a téli idő beállta előtt készen lesznek.
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Köszönöm szépen a TV nézőknek a figyelmét, zárt ülés rendelek el, amelyet 5 perc szünet
után folytatnánk.

K. m. f
.

Szeli Zoltán s.k.
polgármester

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