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Ikt.sz.: I/6469-1/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 5. 

napján du. 12:40 órai 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 

 

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet, a lakosságot a 

2021. augusztus 5-ei Képviselő-testületi ülésünkön. Felkérném jegyzőkönyvvezetőnek 

Berecz Klaudiát, aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 

Köszönöm, egyhangúan elfogadta a Testület. 

 

A Testületünk határozatképes, mivel mindenki jelen van. A napirendi pontok kiküldésre 

kerültek. Nyolc napirendi pont plusz a különfélék. Szeretnék egy napirendipontot, tehát 

egy kilencediket. A II. féléves munkaterv módosítására tennék egy javaslatot. Ha ezzel a 

módosítással elfogadja a napirendi pontokat a Testület, akkor azt kézfelnyújtással jelezze. 

A Testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok módosítását.  

A napirendipontokat szeretném ismertetni:  

Az első napirendi pontunk az egy önkormányzati rendelet módosítása, ami a 

köztisztaságról szól.  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2021. augusztus 5. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 

2 
 

A második napirendi pont a tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos. Benyújtottuk az 

igényünket és ehhez csatolni kellett egy programot is, amelyhez még egy pici módosítást 

kellett hozzá tenni, ennek a jóváhagyására kérném majd a javaslat elfogadását. 

A harmadik napirendi pontunk is ezzel kapcsolatos. Ugye, mivel tanyagondnoki 

szolgálatot szeretnénk létrehozni, ezért az intézményi létszám előirányzatát módosítani 

kell, ezzel az egy plusz létszámmal. 

Negyedik napirendi pontunk szintén az előzőhöz kapcsolódik a tanyagondoki munkakör 

betöltésére pályázatot szeretnénk kiírni, ehhez kérném majd a hozzájárulást.  

Ötödik napirendi pontunk, ez egy előzőleg már tárgyalt átbeszélt napirendi pont, ami 

röviden egy új piaccsarnok építésére vonatkozik. Konkrétan egy VP-s pályázat „Helyi 

termék értékesítést támogatói piacok, valamint azok infrastrukturális és eszközök 

fejlesztésére irányuló pályázat”, amelynek most újabb benyújtási határideje lehetséges és 

ezt kellen megszavaznunk, hogyha ezzel egyetértetek.  

A hatodik napirendi pont az Agrárminisztérium által Zártkerti programban meghirdetett 

„Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítást segítő infrastrukturális 

hátteret biztosító fejlesztések támogatása”, azaz találtunk olyan területeket a Bárórészen, 

amely zártkertnek van nyilvántartva. Egy kis infrastrukturális fejlesztésre tudnánk 

pályázni. Ennek a benyújtási kérelméről fogunk majd beszéni.  

Hetedik napirendi pont a házi segítségnyújtással kapcsolatos az ellátási szerződés 

módosítására vonatkozik. Egy szeptember 1-ei időpontot szabnánk meg.  

A nyolcadik napirendi pont a Pétegisz Nonprofit Zrt. által biztosított szakorvosi és nem 

szakorvosi óraszámuk átcsoportosításának támogatása. Ugye mivel tagja vagyunk a 

Polgári Pétegisz egészségközpontnak, ezért az ott módosításra kerülő dolgokat nekünk 

jóvá kell hagyni, szakorvosi, illetve nem szakorvosi óraszámokat kell majd jóváhagyni, 

elfogadni.  

Kilencedik napirendi pontunk, amit az előbb mondtam, a II. féléves munkatervnek a 

módosítása, egy nappal előrébb hoznánk a dátumát az augusztusi rendes testületi ülésnek. 

Akkor a különfélékben pedig a strandnak a viharkár okozta helyreállítási költségét a 

beadott költségvetéseket, amit beadott két pályázó, kellene átbeszélni, illetve döntenünk 

valamelyik mellett.  

Zárt ülés lesz még, ahol három napirendi pont van. Az egyik a Művelődési Ház vezetésére 

kiírt intézményvezetői álláshelyre érkezett be egy pályázat, de sajnos végzettség, illetve 

az ez irányú gyakorlati ideje nincs meg a pályázónak, ezért ott újabb pályázatot kell majd 

kiírnunk.  

A zárt ülés második napirendi pontja a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 

intézményvezetői beosztás ellátására szolgáló pályázatra érkezett pályázatok 
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kiértékelése. Nem érkezett be semmilyen pályázat, így eredménytelenné kell 

nyilvánítanunk és újabb pályázati felhívást kell elfogadnunk.  

A zárt ülés harmadik napirendi pontja pedig az önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslésének elrendelése. Nagyon sok ingatlana van az 

Önkormányzatnak, amit nem használ beépítetlen területek is. Ezekhez szeretnénk 

értékbecslőt felkérni, és akinek a kedves lakosok közül valamelyikükre igényük lenne, 

akkor lehet majd benyújtani szándékot megvásárlásra.  

Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzáfűznivalója a napirendi pontokhoz, 

különfélékhez? Aki elfogadja a napirendi pontokat, a módosításokkal együtt, az 

kényfelnyújtással jelezze.  

Köszönöm. A Testület egyhangúan elfogadta. 
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NAPIRENDI PONTOK: 

 

1. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének a település 

köztisztaságáról szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

2. Javaslat a Tiszacsegei Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

3. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és Intézményei létszám előirányzatainak 

meghatározására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4. Javaslat pályázat kiírására a tanyagondnoki munkakör betöltése vonatkozásában  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

 

5. Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-20 kódszámú 

„Helyi termékértékesítést támogató piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című 

felhívásra támogatási kérelem benyújtására, és az ahhoz szükséges önerő biztosítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

6. Javaslat az Agrárminisztérium által, a Zártkerti Program keretében meghirdetett 

„Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdásági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatra 

történő támogatási kérelem benyújtására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

7. Javaslat a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra 

vonatkozó - ellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

8. Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által biztosított szakorvosi és nem szakorvosi 

óraszámok átcsoportosításának támogatására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

9. Különfélék  
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének a település köztisztaságáról 

szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester:  

Akkor nézzük az első napirendi pontot. A település köztisztaságáról szóló 4/2021. (III. 

1.) rendelet módosítása. Arról van szó, hogy a Magyar Közlöny 30. számában megjelent 

egy hatályon kívül helyezett egy jogszabályhelyet, ami arról szólt, hogy a település 

hulladéklerakása bárhol közterületen, vagy közterületen kívül az szabálysértésnek 

minősült. Valamint még bekerült a rendelet módosításba az elhagyott hulladékoknak a 

felszámolása, hogy az önkormányzat hogyan fogja ezt végezni. Illetve egy díjtáblázat az 

elhanyagolt telkekre vonatkozóan, valamint olyan telkekre, ahol a lakos nem tudja 

telkeket rendben tartani, vagy a távolléte miatt, vagy egyéb akadályoztatása miatt. A 

síkosság mentesítés, parlagfű irtás bekerült egy táblázatba, hogy ezeknek milyen díjtételei 

vannak.  

Megkérném a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy a Pénzügy és Ügyrendi Bizottság ülésén 

milyen észrevételeket, javaslatokat tettek.  

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Tárgyaltuk ezt, mindenféleképpen szeretnénk, 

hogy ez elfogadásra kerüljön az illegális szemétlerakás érdekében, meg természetesen 

azokat a területeket, amelyeket nem gondoznak a tulajdonosok, ha az Önkormányzat 

elvégezné akkor egy szebb városképet tudnánk nyújtani. A táblázatban szerepelt egy 

előirányzat fűnyírás kapcsán az ilyen területekre, a Bizottság úgy gondolja, hogy az 

alacsony ár. A fűnyírás tekintetében az elhanyagolt területeknél 50 Ft/m2-t javasolt. A 

parlagfűirtásnál pedig 100 Ft/m2-t javasolna, és ezekkel a módosításokkal szeretnénk, ha 

a Testület elfogadná.   

Szeli Zoltán polgármester:  

Van-e javaslat, észrevétel, akár a módosítással, akár a díjtételekkel kapcsolatosan? Nincs, 

akkor a Képviselő-testület elfogadja azt, hogy a köztisztaságáról szóló 4/2021. (III. 1.) 

rendeletet módosítsuk, az elhangzottaknak megfelelően, a mellékletekkel együtt? Akkor 

az kézfelnyújtással jelezze. A testület egyhangúlag elfogadta.  

Itt a szemétnél még hadd tegyem már hozzá kiegészítésképpen, hogy a lakosok nagy része 

megkapta a szelektív gyűjtőt, megnézzük, hogy még kinek jár. A Műszaki Osztály ezeket 

feltérképezi, hogy kinek kell még kiosztani, ki vihet még el, lesz még osztás, aki nem 

kapott esetleg és jár neki, az NHSZ-szel egyeztethet, valamint a kimaradt 

szelektívedényekből a közületek is igényelhetnek majd.  
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Továbbra is felhívom a lakosságot arra, hogy az utcai kis szemétgyűjtők azok nem 

kommunális hulladék, zsákos hulladék elhelyezésére szolgálnak, valamint a szelektív 

nagy gyűjtő edények sem arra szolgálnak. Mindenkit kérnék arra, hogy kicsit 

fegyelmezettebb legyen, valamint hogyha olyan illegális hulladéklerakást tapasztal, az 

legyen szíves jelentse az Önkormányzatunknál a Műszaki Osztályon, és akkor az jegyzői 

hatáskörbe fog kerülni ennek a további eljárása. 

A strandnál a szelektívgyűjtő az bekerült a strand területére. Ott továbbra is működik a 

szelektív még a nagykukákban a munkaidő keretén belül be lehet vinni, amíg nem telnek 

meg a kukák. Csak arra kérek mindenkit, hogy ami kint van még és ha tele van akkor 

mellé ne pakoljanak, mert a kutyák, macskák széthúzgálják, valamint csúnya a település 

szempontjából is.   

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzata Polgármesterének a település köztisztaságáról szóló 4/2021. (III. 1.) 

önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

19/2021. (VIII.06.) önkormányzati rendelete 

a település köztisztaságáról szóló 4/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A település köztisztaságáról szóló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 

(III.1.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tiszacsege Város Polgármestereként Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetértésével a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján 

elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 

31. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
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bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:” 

2. § 

A település köztisztaságáról szóló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 

(III.1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Amennyiben az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó az ismételt felszólítás ellenére sem 

gondoskodik ingatlana tisztántartásáról, az önkormányzat – az erre való felszólítás mellett – a 

tulajdonos költségére a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti díjszabás alapján elvégezteti 

a szükséges munkálatokat.” 

3. § 

A település köztisztaságáról szóló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 

(III.1.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a jegyző 

határozattal kötelezi az érintetteket a parlagfű mentesítésre. Amennyiben a kötelezés 

kézhezvételétől számított 5 napon belül a parlagfű mentesítés nem kerül elvégzésre, úgy az 

önkormányzat a mentesítést a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti díjszabás alapján a 

kötelezett költségére elvégezteti.” 

4. § 

A település köztisztaságáról szóló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 

(III.1.) önkormányzati rendelete a következő 6/A. §-sal egészül ki: 

„6/A. § 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei útján, valamint a településen a 

hulladékgazdálkodáshoz és köztisztasághoz, valamint a települési környezet tisztaságának 

biztosításához kapcsolódó közfoglalkoztatási programban közfoglalkoztatotti jogviszonyban 

álló munkatársak bevonásával végzi közterületen az elhagyott hulladék felderítését és gyűjtését, 

annak felszámolása érdekében. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak szerint, közterületen ellenőrizetlen körülmények 

között elhelyezett, elhagyott hulladékot találtak, úgy a költségvetési szerv vezetője, vagy a 

közfoglalkoztatotti joviszonyban állók közvetlen felettese írásban (feljegyzésben vagy e-

mailben) haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül értesíti a Tiszacsegei Közös 

Önkormányzati Hivatalt a hulladék helyéről, összetételéről és becsült mennyiségéről, melyet 

fotóval dokumentálnak, valamint a helyszínen azonnal intézkednek a hulladék tulajdonosa vagy 

korábbi birtokosa megállapítása érdekében. 
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(3) Amennyiben a helyi lakosok közterületen elhagyott hulladékot észlelnek, bejelentésüket 

írásban (levélben vagy e-mailben) a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatalban tehetik meg. 

(4) A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője - amennyiben rendelkezésre áll - a 

hulladék elhagyóját igazoló dokumentum megküldésével együtt, a tudomásszerzést követően, 

de legkésőbb 5 munkanapon belül bejelentést tesz az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság 

felé. 

(5) A közterületen elhelyezett, elhagyott hulladékot az önkormányzat a tudomásszerzést követő 

10 munkanapon belül összegyűjti és a közszolgáltató útján elszállítatja, valamint gondoskodik 

annak kezeléséről.” 

5. § 

A település köztisztaságáról szóló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 

(III.1.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó az ismételt felszólítás ellenére sem 

gondoskodik ingatlana tisztántartásáról, az önkormányzat – az erre való felszólítás mellett – a 

tulajdonos költségére a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti díjszabás alapján elvégezteti 

a szükséges munkálatokat.” 

6. § 

A település köztisztaságáról szóló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021 

(III.1.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 

7. § 

Hatályát veszti a település köztisztaságáról szóló Tiszacsege Város Önkormányzata 

Polgármesterének 4/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 10. §-a. 

8. § 

Ez a rendelet 2021. augusztus 6-án lép hatályba. 

Tiszacsege, 2021. augusztus 05. 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán 

mb. jegyző 

hatósági irodavezető 

 

Kihirdetési záradék: 
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Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. augusztus hónap 06. napján Tiszacsege Város 

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

közzététellel megtörtént. 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

mb. jegyző 

hatósági irodavezető 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsegei Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester:  

Második napirendi pontunk a javaslat a Tiszacsegei Tanyagondnoki Szolgálat szakmai 

programjának jóváhagyására. Benyújtottuk a tanyagondoki szolgálatra vonatkozóan a 

kérelmet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz. Szeretnénk tanyagondokot főleg a 

Nagymajori településrészünk miatt. Az engedélyeztetés megindult a Kormányhivatalnál 

és egyéb szervezeteknél, és ehhez csatolni kellett egy szakmai programot is, amelyben 

néhány apróbb észrevétel volt a Kormányhivatal részéről, ezek itt kiegészültek, 

módosításra kerültek, úgyhogy ezt a módosított szakmai programot kellene elfogadni.  

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkérném a Pénzügyi 

és Ügyrendi Bizottság elnökét, Sallai Szabolcsot, hogy ismertesse, hogyan 

véleményezték. 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Köszönöm szépen. Természetesen tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk.  

Szeli Zoltán polgármester:  

Akkor aki a napirendi pontot elfogadja az legyen szíves kézfelnyújtással jelezze. A 

Testület egyhangúlag elfogadta.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Tanyagondnoki 

Szolgálat szakmai programjának jóváhagyását– 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

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

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tanyagondnoki szolgálat 

szakmai programjának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Nagymajor 

városrészében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 60. § (1) bekezdésében foglalt célok megvalósítása érdekében létrehozandó 

tanyagondnoki szolgálat szakmai programját e határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatainak 

meghatározására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester:  

A harmadik napirendi pontunk, amit már az előbb említettem, hogy ebből következik, 

mivel tanyagondnoki szolgálatot szeretnénk beindítani ezért erre egy személyt alkalmazni 

kell és a Tiszacsege Város Önkormányzatának intézményi létszám előirányzatát 

módosítanunk kell ezzel a plusz egy fővel.  

A Pénzügy Bizottságnak van-e valami észrevétele ezzel kapcsolatosan?  

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Elfogadásra javasoljuk ezt az előterjesztést is. 

Szeli Zoltán polgármester:  

Jó akkor aki egyetért azzal, hogy a tanyagondnoki szolgálat miatt a Tiszacsege Város 

Önkormányzatának létszámát egy fővel megemeljük, az kézfelnyújtással jelezze. 

Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a Testület.   
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és Intézményei létszám előirányzatainak meghatározására vonatkozó 

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

 

23/2021. (VIII. 5.) KT. számú HATÁROZAT: 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és 

munkaköreinek meghatározására 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2021. augusztus 

06. napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal 

hagyom jóvá. 

 

Határidő: azonnal    

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

     intézményvezetők 

 

4. Napirendi pont: 

Javaslat pályázat kiírására a tanyagondnoki munkakör betöltése vonatkozásában  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A negyedik napirendi pont, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy ehhez tartozik. Egy 

pályázatot kell kiírni a tanyagondoki szolgálat ellátására. Tehát keresünk olyan személyt, 

aki beiskolázást vállalja, tanyagondoki szolgálat munkakör betöltését ellátni szándékozik, 

és hajlandó elvégezni egy tanfolyamot hozzá, valamint megfelel a követelményeknek. 

Ehhez szeretnénk kiírni egy pályázatot.  

A Pénzügyi Bizottságnak van-e valami észrevétele a pályázat kiírásával kapcsolatosan? 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Nincs. Elfogadásra javasoljuk ezt a pályázati kiírást.  

Szeli Zoltán polgármester: 
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Akkor hogyha egyetértetek ezzel, hogy a pályázati közzétételt megtegyük, akkor ezt 

kézfelnyújtással jelezzétek. Egyhangúlag elfogadta a Testület, köszönöm.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat kiírása tanyagondnoki 

munkakör betöltésére tárgyú javaslatot– 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

24/2021. (VIII. 5.) KT. számú HATÁROZAT: 

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a tanyagondnoki munkakör betöltése vonatkozásában 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslat pályázat 

kiírására a tanyagondnoki munkakör betöltése vonatkozásában tárgyú javaslatot és a következő 

döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tanyagondnoki munkakör 

betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot ír ki e határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételével kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

5. Napirendi pont: 

Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-20 kódszámú „Helyi 

termékértékesítést támogató piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című felhívásra 

támogatási kérelem benyújtására, és az ahhoz szükséges önerő biztosítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ötödik napirendi pontunk ez egy régebbi témájú napirendi pont. A Vidékfejlesztési 

Minisztérium a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést támogató piacok 

infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére” írt ki pályázatot 100 millió Ft. keretösszegben 

és 10 % önerővel. Ez azt jelenti, hogy egy piac területre, épületre pályázhatunk, ez egy 
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régebb óta fentlévő téma. Annak idején néztük a jelenlegi piaccsarnokunkat, de mivel ott 

van egy nyilatkozat téve a Kincstárnál, mindenféle kormányzati szervnél, nem tudunk 

oda építeni piacot. Ezért egy igazi kis piaccsarnokot - ahogy a szomszédos településeken 

is látjuk, hogy ilyen gomba módjára épülnek meg - szeretnénk építeni egy másik helyre, 

erről a helyről is már beszéltünk az előzőekben, hogy ez a Reál üzlettel szembeni nagy 

parkoló, ott a Kommunális Szolgáltató, - illetve csegeiek talán a központi iskola, így 

jobban ismerik - annak is a hátsó részében kerülne megépítésre, ha nyert a pályázat, 

illetve, ha elfogadjuk a pályázat benyújtását, valamint, ha benyújtjuk a pályázatot. A 

jelenlegi határidő az augusztus 17-e. Ezt a pályázatot több részletben is be lehetett 

nyújtani, az első az valamikor novemberben vagy decemberben megtörtént. Egy 

keretösszeg áll rendelkezésre a Vidékfejlesztési Minisztériumban. Már szerettük volna 

hamarabb ezt elindítani, de mindig egy kis akadályokba ütköztünk. Az előző akadály az 

az volt, hogy egy olyan tervet tettek le elénk, amely viszonylag nagyméretű volt, ehhez a 

100 millió Ft-os költségvetéshez, majdnem duplája vagy több, mint duplája már nem is 

emlékszem.  Ezért kezdeményeztük az áttervezését most, amit mi látunk, az belefér ebbe 

a költségvetésbe 99 millió Ft-tal kiegyezve és 10 % önerőt kellene hozzá tenni, ehhez a 

pályázathoz hogyha nyerne. Tehát a benyújtási határidő az augusztus 17. Ez egy kis belső 

térrel, illetve egy külső, az épületből adódóan még fedett árusító hellyel rendelkező kis 

piaccsarnok lenne.  

Megkérdezem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy tárgyalta-e? 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Igen tárgyalta. 4 igen és 1 nem szavazattal is ezt az előterjesztést elfogadásra javasolja a 

Bizottság.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó, akkor a kedves lakosok is hadd tudják esetleg azt, hogy kinek milyen véleménye van. 

Van-e valamilyen észrevételetek, véleményetek?  

Kalózné Nagy Melinda képviselő: 

Úgy gondolom, hogy a Bizottsági ülésen is elmondtam, én nem a fejlődés ellen vagyok, 

tudjuk, hogy milyen anyagi helyzete van az Önkormányzatnak. Meghallgattuk a pénzügyi 

irodavezető asszonyt is és ő is szerintem nagyon szépen felvilágosított bennünket a 

pénzügyi helyzetünkről, hogy igazából ennek az önerejét, hogy tudjuk biztosítani. 

Elmondta, hogy hitelkeret növelésével tudjuk ezt biztosítani és nem biztos, hogy meg is 

fogjuk kapni. Meg a másik, hogy ez a pályázat mire megnyerésre kerül, hogy egyáltalán 

ennyi lesz-e ennek a pályázatnak az önereje. Nyilván az árak folyamatosan emelkednek, 

nem biztos, hogy 10%-os önerővel fogjuk ezt a pályázatot bezárni.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Igen, kockázati tényező valóban, de azt mondom, hogy egy 10 %-os önerővel ilyen 100 

millió Ft-os épületnek a megépítése az egy újabb fejlettségi szintre emelné Tiszacsegét. 

Egy kulturált, szociális résszel ellátott kis piaccsarnokunk lenne, ahol tényleg 
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kulturáltabban egészségesebb körülmények között árulhatnának a helyi termelők. 

Reméljük, hogy egyre többen lesznek. Valamilyen szinten talán nem mennek feledésbe a 

helyi kis termékek és amellett pedig buktató az önerő. Szoros a költségvetésünk, de ha 

nem pályázunk saját erőből, akkor gyakorlatilag, ha nem jelennek meg olyan pályázatok, 

ahol 100 %-os önerősök, akkor nem fogunk tudni ilyen létesítményeket építeni. 

Kalózné Nagy Melinda képviselő: 

Ezzel is nyilván egyetértek, de én úgy gondolom, hogy a jelenlegi piacot is nézzük, 

hogyha jobban odafigyelnénk – az elmúlt tizen évről beszélünk – mindig karbantartottuk 

volna. Úgy gondolom ebből az önerőből is lehetne szépíteni, hogy ilyen kinézete legyen.  

Szeli Zoltán polgármester: 

Jogos, nyilván nem egy év alatt keletkeztek ezek a problémák. Évtizedek alatt fennálló 

probléma, most nekünk adott itt egy lehetőség, építhetünk itt egy új piacot egy 90 %-os 

támogatással egy piacépületet, egy központi részen.   

Kalózné Nagy Melinda képviselő: 

Vagy nem tartom kizártnak, hogy kapunk egy olyan pályázati lehetőséget, ami ettől 

sokkal kedvezőbb lenne, vagy jobb – nem önerőről beszélek – hanem talán hasznosabb 

lenne és akkor majd nem tudjuk biztosítani annak a pályázatnak az önerejét, ez az én 

véleményem.  

Gál István alpolgármester: 

Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Nagy István Miniszter Úr itt volt az egyeki 

piac átadásánál és ott határozott célként tűzte ki a Kormány részéről, hogy a helyi 

kistermelőket különböző pályázatokkal segítsék. Ugye itt van a Bárórész zártkerti 

ingatlanoknak a támogatása, ami szorosan kapcsolódik ehhez. Úgy gondolom 

Tiszacsegén is az emberek megtudják termelni azt a kis pluszt, amit a piacon esetleg 

eltudnak adni akár egy ilyen piaccsarnokban. Ez egy terv, egy cél a Kormány részéről, 

gondolom ez működhet.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó, más észrevétel?  

 

Bartha Jánosné képviselő: 

A Bizottság ülésén elmondtam, nekem is aggályaim vannak, de amúgy elfogadtam. 

Nekem inkább a hellyel van problémám, de egyelőre máshová nincs, hogy tervezzük.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A helyet a későbbiek folyamán lehet módosítani. Beszéltünk a múltkor arról, hogy 

egyeztetünk a tervezőkkel, hogy lehet-e még hátrébb vinni, - mert ugye van ott nekünk 

még plusz telkünk – és azt mondták, hogy a későbbiekben lehet még azt módosítani. 

Gondolom akkor másik helyszínre is át lehet tenni, ha ennél jobb helyszínt találunk akkor 
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az módosítható. Itt most a kérdés az, hogy az aggodalmak mellett akkor ez a pályázat 

benyújtásra kerülhet, vagy nem. 

 

Van-e valakinek még javaslata, észrevétele?  

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Mindenképpen egy üde színfoltja lenne ez az új épület a Reál körüli városközpontnak. 

Úgy gondolom, hogy ez ott jól is mutatna.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Szeretném, hogy ha támogatnátok. Ahogy hallottátok is itt a Bizottsági ülésen is a 

pénzügynek az aggodalmát, persze az fent van, de azért még az éppen viselhető. Lehet, 

hogy holnap jön egy újabb önerős pályázat, ezeket nem tudjuk, most ez van. Ha 

elmegyünk mellette akkor nem tudjuk, hogy mit veszítettünk, illetve tudjuk majd, hogy 

mit veszítettünk. Akkor, ha nincs más javaslat, észrevétel, aki egyetért ezzel, hogy a 

pályázatot benyújtsuk, tehát a „Helyi termékértékesítést támogató piacok 

infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére” című pályázatot, ezzel a keretösszeggel, a 

mellékletekkel, önerővel, az kézfelnyújtással jelezze. 6 igen és 1 nem szavazattal a 

Képviselő-testület elfogadta.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést támogató 

piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című felhívásra támogatási kérelem 

benyújtására, és az ahhoz szükséges önerő biztosítására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen 

és 1 fő nem szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

25/2021. (VIII. 5.) KT. számú HATÁROZAT: 

Tárgy: Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-20 kódszámú 

„Helyi termékértékesítést támogató piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése” című 

felhívásra támogatási kérelem benyújtására és az ahhoz szükséges önerő biztosítására  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1.-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastruktúrális- és eszközfejlesztése” című felhívásra támogatási kérelem benyújtására, 

valamint az önerő biztosítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1.-20 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése” című pályázati felhívásra.  
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2. A projekt helyszíne: a 4066 Tiszacsege Iskola utca és Fő utca sarkán lévő 776 és 775/1 

helyrajzi számú ingatlan. 

 

3. A projekt címe: Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Tiszacsegén. 

 

4. Tiszacsege Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő 

összegét, 9.966.368, Ft-ot, azaz kilencmillió-kilencszázhatvanhatezer-

háromszázhatvannyolc forintot a költségvetésében saját bevételei terhére biztosítja.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához 

szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat tegye meg.  

 

Határidő: 1-4: 2021. augusztus. 17. 

    5. esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

6. Napirendi pont: 

Javaslat az Agrárminisztérium által, a Zártkerti Program keretében meghirdetett „Zártkerti 

besorolású földrészletek mezőgazdásági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret 

biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem 

benyújtására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A következő - egy hasonló pályázat - a hatodik napirendi pont. Amelyet az előbb én is, 

illetve Alpolgármester úr is említett. Az Agrárminisztériumnak szándéka mindenféle 

kiskerti nagykerti támogatások. Ez az Agrárminisztérium által kiírt „Zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdásági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret biztosító 

fejlesztések támogatására” irányul. Augusztus 15-ig lehet benyújtani és 25 millió Ft-os 

támogatás igényelhető 100 % támogatással. Annyi van, hogy a pályázatban lehet utat, 

vízvételi helyet, utak létesítését, vízvezeték kiépítését, villamosenergia ellátáshoz 

kapcsolódó fejlesztéseket, oszlopokat, hálózatot, vadkerítést, vadvédelmi elemeket 

kiépíteni, területrendezést lehet, aztán telepítési támogatás is van benne. Amit már a 

Bizottság ülésén is hallottatok, hogy megegyeztünk, hogy jó volna itt is az infrastruktúrát 

fejleszteni. Tehát az utat elsősorban – nem aszfaltozott – egy stabilizált köves utat 

létrehozni. A pályázatban ez viszont önállóan nem támogatott, valamint tenni kell hozzá. 

Az útépítés az 18 millió Ft-ig támogatott és 7 millió Ft maradna más egyébre, legjobb 

alternatíva a villamosenergia hálózat fejlesztésében látnánk, tehát így jönne ki a 25 millió 

Ft. Az útnál viszont azt el kell mondjam, hogy a 18 millió Ft, nem biztos. hogy végig fog 
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érni a Vágóhídtól teljesen a Bárórész első házáig. Tehát egy kis szakasz lehet, hogy még 

úgy marad, megpróbáljuk majd valamilyen más úton módon egybe kiépíteni, megépíteni.  

 

Megkérném a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy a Pénzügy Bizottság ülésén milyen 

észrevételeket, javaslatokat tettek.  

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Megtárgyaltuk, igen. Hatalmas gond ősszel mindig a Fő utca sártalanítása, onnan is 

jönnek föl betakarításkor traktorok. Mindenféleképp indokolja az is, hogy 100 %-ban 

támogatott, úgyhogy elfogadásra javasoljuk.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e még valakinek észrevétele, javaslata? Nincs. Akkor amennyiben támogatja a 

Képviselő-testület, hogy ezt a pályázatot beadjuk, akkor azt legyen szíves 

kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúlag elfogadta a Testület a pályázat benyújtását.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Agrárminisztérium által, a 

Zártkerti Program keretében meghirdetett „Zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdásági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések 

támogatására” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtásáról szóló 

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

 

26/2021. (VIII. 5.) KT. számú HATÁROZAT: 

Tárgy: Javaslat az Agrárminisztérium által, a Zártkerti Program keretében meghirdetett 

„Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális 

hátteret biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem 

benyújtására 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Agrárminisztérium 

által, a Zártkerti Program keretében meghirdetett „Zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátteret biztosító fejlesztések 

támogatására” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza. 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata az Agrárminisztérium által, a Zártkerti Program 

keretében meghirdetett „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátteret biztosító fejlesztések támogatására” 

megnevezésű pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához 

szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat tegye meg.  

 

Határidő: 1-2.: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

7. Napirendi pont: 

Javaslat a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra 

vonatkozó - ellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Hetedik napirendi pontunk javaslat a Tiszacsegei Református Egyházközséggel 

megkötött – házi segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződés módosítására. Ennek az 

volt az előzménye, hogy a Református Egyházzal felvettük annak idején a kapcsolatot, 

hogy a házi segítségnyújtást átadná az Önkormányzatunk, hiszen nagyon jó kezekben 

volna náluk. Valamint nekünk egy kis költségvetési megtakarítást jelentene. És erre már, 

ugye május környékén elindultak a tárgylások. Az ellátási szerződés módosítása, pedig 

most szeptember 1-jével történne meg. Az átadás napja szeptember 1-je lenne, ez úgy 

jönne ki, hogy a Kormányhivatal a Kincstár így fogja tudni fokozatosan, átmenet nélkül 

egymásnak átadni, illetve mi is átadni ezt a szolgáltatást. Itt most nekünk ezt az időpontot 

kell elfogadni a módosításban.  

Pénzügyi Bizottság Elnökét kérdezem, hogy tárgyalta-e? 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki a módosítást elfogadja, szeptember 1-ei dátummal, az kézfelnyújtással jelezze. 

Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Református 

Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződés 

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

hozza: 
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27/2021. (VIII. 5.) KT. számú HATÁROZAT: 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra 

vonatkozó - ellátási szerződés módosítására 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Református 

Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződés 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata által a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi 

segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződést e határozat 1. számú melléklete szerint 

kívánja módosítani. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

8. Napirendi pont: 

Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által biztosított szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok 

átcsoportosításának támogatására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Nyolcadik napirendi pont ez a polgári egészségügyi központ a Pétegisz Nonprofit Zrt. 

előterjesztése lényegében, illetve az ő általa kezdeményezett előterjesztés. Bizonyos 

szakorvosi ellátottságnál a ráfordított óraszámokat növelni szeretnék és vannak olyanok, 

amelyeket pedig csökkenteni szeretne ezen a szakorvosi ellátottságon. Ezt, mint írja a 

tájékoztatójában, 10 évre visszamenőleg vizsgálták, hogy miért volna erre szükség. A 

szakma az az ő kezükben van, gondolom, hogy így jobb lesz ezek után.  

 

Pénzügyi Bizottság Elnökét kérdezem, hogy tárgyalta-e? 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Elfogadásra javasoljuk, ezt a határozati javaslatot is.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Akkor hogyha hozzájárulunk a Pétegisz Nonprofit Zrt. ezen módosításához, akkor 

kézfelnyújtással jelezzük. Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által 

biztosított szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok átcsoportosításának támogatásáról 

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

 

 

28/2021. (VIII. 5.) KT. számú HATÁROZAT: 

Tárgy: Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által biztosított szakorvosi és nem szakorvosi 

óraszámok átcsoportosításának támogatására 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit 

Zrt. által biztosított szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok átcsoportosításának támogatására 

vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és 

Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. tulajdonosa/fenntartója támogatja a 

szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok mértékét illetően az átcsoportosítást a 

következők szerint: 

- csecsemő –és gyermekgyógyászat: -  2 óra, 

- pszichiátria:    + 2 óra, 

- masszázs:    - 10 óra, 

- fizikoterápia:                                   - 10 óra, 

- gyógytorna:                                     - 10 óra, 

- pszichológia:                                    + 30 óra. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és 

Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. tulajdonosa/fenntartója nyilatkozik, 

hogy az átcsoportosítás fenntartható, az egészségügyi szolgáltató biztosítani tudja az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett 

szakmák tekintetében, az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az 

egészségügyi szolgáltató pályázatban vállalt kötelezettségeibe, és megfelel az 

egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 4/A. § (3)–

(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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9. Napirendi pont: 

Különfélék 

 

9.1. Javaslat az 1/2021. KT. számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A kilencedik napirendi pont, amit bevettünk ez a II. féléves munkaterv módosítása, amit 

csak azért kértem, hogy egy dátumot módosítsunk már benne. Az augusztus 26-ai 

csütörtöki rendes testületi ülésünket helyezzük már át augusztus 25-re, egy nappal 

korábbra szerdára. Aki ezzel a módosítással egyetért, az kéznyújtással jelezze. 

Köszönöm, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a II. féléves munkarend módosításáról 

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

 

 

29/2021. (VIII. 5.) KT. számú HATÁROZAT: 

Tárgy: Javaslat az 1/2021. KT. számú határozat módosítására 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévére vonatkozó munkatervéről szóló 1/2021. 

KT. számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

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

munkatervét az alábbi egységes szerkezet szerint fogadja el: 

 

Augusztus 25. (szerda) 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 

 

Szeptember 30. (csütörtök) 
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- 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 

 

- 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. 
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- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 

 

November 25. (csütörtök) 

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

jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

- 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 
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Határidő: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

9.2. Javaslat a Tiszacsegei Termálstrand fedett uszoda épülete tetőszerkezetének 

helyreállítási munkálataira beérkezett árajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Történt egy sajnálatos dolog, ugye a múlthét hétvégén, vasárnap Tiszacsegén egy 

viszonylag nagyméretű vihar gócpontja széle érintette. Mind a lakosság épületeiben 

nagyon sok kár keletkezett, mind az önkormányzati épületekben is keletkeztek károk. A 

lakosság részéről felmerült igényeket próbáljuk kielégíteni. Akik igényt nyújtottak be 

cserép pótlására, ahol összetörtek cserepek, van raktáron a régebbi épületeinkről 

betárolva régi típusú cserép. Aki idáig kért ilyen segítséget az megkapta, akik kértek fóliát 

azok megkapták. A továbbiakban is folyik még ezeknek a károknak a felmérése. Az 

igények a szociális támogatásokra beérkeztek, ezek folyamatban vannak. A műszaki 

irodára továbbra is lehet leadni igényeket, kimennek és megnézik, megvizsgálják és 

ennek megfelelően elfogunk járni. Amiben ez idáig még nem tudtunk segíteni az a 

szakmai segítség, hiszen az Önkormányzatnak, illetve a Kommunális Szolgáltató 

Szervezetnek nincsenek ácsai, tetőfedői, kőművesei. Tehát ebben kérnénk a lakosságot, 

hogy szakember segítségét vegyék igénybe. Életveszélyek úgy tudom nem voltak a vihar 

után, illetve veszélyes dolgok, ahol nagyobb dologban kellett segíteni ott rögtön mentünk, 

az Önkormányzat is segített, ahol láttuk, hogy olyan probléma van, amely életveszélyt, 

beázást, vagy egyéb nagyobb problémát okozna. Az önkormányzati területeket is 

próbáltuk további károktól megmenteni a hét folyamán. Erre is sok energiát kellett 

fordítanunk. A leglátványosabb kára, ha így lehet mondani, az a strandnak a fedett 

medencéjének az épületében keletkezett kár, ott a fél lemeztetőt levitte a vihar. Ezért a 

strandot azt sajnos be kellett zárnunk. A további helyreállítási munkálatokig nem tud 

kinyitni a strand. Az időjárás ma befolyásolta kicsit a helyreállítási, kármentesítési 

munkálatokat, ugyanis, ha a tetőről lekerülnének a veszélyes lemezek, és az udvaron 

összetakarításra kerülnének a törmelékek, lemezek, akkor részben vagy talán egészben 

hétvégére megnyithat a strand. De ezek még menetközben fognak kiderülni. Kérem a 

tisztelt lakosságot, hogy a tiszacsege.hu honalapon kísérjék figyelemmel a 

tájékoztatásokat. Megfognak jelenni a friss információk.  

A hét elején hétfőn megpróbáltunk vállalkozókkal fölvenni kapcsolatot, és árajánlatot 

kérni, arra, hogy ki tudná milyen áron és milyen gyorsasággal helyreállítani ezt a kárt. 
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Két árajánlat érkezett. 16 millió forintos összegben, a másik pedig egy 7,2 millió forintos 

összegben érkezett.  

 

Pénzügyi Bizottság Elnökét kérdezem, hogy tárgyalta-e? 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Igen tárgyalta. Természetesen ez az olcsóbb ajánlat a kedvezőbb, de a legfontosabb az az, 

hogy minél hamarabb tudnánk a tetőt leszedni és strand gyorsan ki tudna nyitni. A 

Bizottság azt javasolja, hogy az olcsóbb árajánlatot fogadjuk el.  

 

Gál István alpolgármester: 

Azt még hozzá kell tenni, hogy a két árajánlat között nem műszaki tartalomban van 

eltérés, hanem egyéb szakmai dolgokban. Az olcsóbb mellett döntünk, de a műszaki 

tartalom nem lesz azért rosszabb.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen a kiegészítést. Más valakinek még van-e hozzáfűznivalója? Nincs 

akkor, hogyha ezzel az árajánlattétellel egyetértünk és megbízzuk ezt a céget, vagyis a 

Kingstore Kft.-t akkor kézfelnyújtással jelezzék.  

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Még annyit, hogy erre van biztosítás, szóval ezt nem mindet az Önkormányzatnak kell 

fizetnie.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ezzel akartam én is kiegészíteni. A szakértő ma érkezett megnézni és megmondja milyen 

kárt állapít meg, milyen összeget biztosít.  

 

Tehát, aki a Kingstore Kft. árajánlatát elfogadja, az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 

Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. Köszönöm szépen.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Termálstrand fedett 

uszoda épülete tetőszerkezetének helyreállítási munkálataira beérkezett árajánlatok 

kiértékeléséről és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló javaslatot– 7 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

30/2021. (VIII. 5.) KT. számú HATÁROZAT: 
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Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Termálstrand fedett uszoda épülete tetőszerkezetének 

helyreállítási munkálataira beérkezett árajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei 

Termálstrand fedett uszoda épülete tetőszerkezetének helyreállítási munkálataira beérkezett 

árajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot és a 

következő döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül, a 

legkedvezőbb ajánlatot adó KINGSTORE Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.-vel (székhely: 1085 Budapest, József krt 69., adószám: 23482591-2-42, 

cégjegyzékszám: 01-09-186210, képviseli: Kévés György ügyvezető) köt szerződést a 

Tiszacsegei Termálstrand fedett uszoda épülete tetőszerkezetének helyreállítási 

munkálatainak megvalósítására vonatkozóan. 

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

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

9.3. Javaslat „Baba-fa Projekt” elindítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Annak idején a Testülettel együtt még az elején beszéltünk róla és mindenki örvendetes 

dolognak találta azt, hogy a Tiszacsegén újonnan születendőknek állítsunk egy kis 

Tiszacsegéhez kötődő dolgot. A visszatéréshez, az identitás növeléséhez baba-fát 

szeretnénk az újszülötteknek elültetni, legalább egy évben egyszer, illetve akár két 

időpontot is meghatározhatunk tavasszal vagy ősszel. Nyilvánvaló, van ennek egy pici 

költsége is, főleg úgy, hogy erre a baba-fára rá kerülne egy kis biléta is, amin rajta van a 

babának a neve, születési éve, és hogy ő Tiszacsege Város újszülötte. Ezt a baba-fát 

ugyanúgy, mint a szociális rendeletünkben most újonnan bekerült lehetőséget a 

babacsomagot, ezt igényelni lehetne, majd a honlapon vagy a hivatalban egy kis 

igénylőlapot letöltve, illetve kitöltve és akkor ezt a baba-fát, aki igényli akkor az adott 

időpontban, októberben két napot kitűzve, hogyha rossz időjárás lenne, akkor egy másik 

napon hétvégén, valamilyen ünnepélyes keretek között ezeket a fákat elültetnénk. És nem 

titok az sem, hogy ezzel a településen a zöldfelületet növelnénk, egy kis 

környezetvédelmi dolog is van ebben. De nyilvánvalóan a babák tisztelete az elsődleges. 

Ennek a kis tűzzománc táblának, valamint a facsemetéknek egy olyan 15.000 – 20.000 
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Ft-os ára valószínű, hogy lesz. Egy ilyen kis költségvetési vonzata is van, de emellett úgy 

gondolom, hogy egy nagyon szép dolog volna, ha ezt létre tudnánk hozni.  

 

Pénzügyi Bizottság Elnökét kérdezem, hogy mi a javaslatuk? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök: 

Köszönöm szépen. Üdvözöljük az ötletet, egy kis statisztikát végeztünk, így 20-30 

újszülött van egy évben Tiszacsegén. Ezt, hogyha októberben esetleg egy ünnepélyes 

keretek között ezeket a fákat eltudnánk ültetni, akkor akár egy fesztivállá is kinőhetné 

magát. Elfogadásra javasoljuk mindenféleképpen.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Természetesen ezt az igénylőlapot azért kell kitölteni, mert utána átadnánk a kedves 

szülőknek a fákat, a fák gondozását, tehát ne annyit ültessünk ahány baba mert nem 

gondozódik. Ezeket több helyszínen a város parkjaiban, közterületein el lehet helyezni, 

de ugye ott ezeket a fákat „magukhoz veszik” és gondozni fogják.  

 

Aki elfogadja ezt a kis kezdeményezést a baba-fákra vonatkozóan, és hogy dolgozzuk ki 

a menetét, akkor az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. A Képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - „Baba-fa Projekt” elindításáról 

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

 

31/2021. (VIII. 5.) KT. számú HATÁROZAT: 

Tárgy: Javaslat „Baba-fa Projekt” elindítására 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Baba-fa Projekt” 

elindítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elindítja az újszülött tiszacsegei 

babák tiszteletére a „Baba-fa Projektet”. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a „Baba-fa Projekt” elindításához 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e még valakinek a különfélékben valamilyen mondanivalója? Nincs. Akkor 

köszönöm szépen, megköszönjük a kedves lakosság részvételét, a nyílt ülést ezennel 

berekesztem és 5 perc szünet után a zártüléssel folytatjuk.  

 

 

K. m. f. 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

hatósági irodavezető, mb. jegyző 

 

 

 


