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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 25.
napján de. 11:00 órai kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó
termében – megtartott rendes nyílt testületi üléséről.
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hatósági irodavezető, mb. jegyző
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint:

Szeli Zoltán polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit a 2021. augusztus 25-ei képviselő-testületi ülésünkön!
Köszöntöm a kedves Képviselőtársaimat, köszöntöm a tisztelt lakosságot!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, egy fő hiányzik Kalózné
Nagy Melinda Rita.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérném Berecz Klaudiát. Aki ezzel egyetért, kérem
kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület.
Ismertetném a napirendi pontokat:
Az első napirendi pontunk a „Polgármesteri jelentés” lesz részemről.
Második napirendi pont a „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és
intézményei szállítói állományáról”, amely keretében felkérném Langó Józsefné
pénzügyi irodavezetőt, hogy rövid beszámolót tartson róla.
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Harmadik napirendi pontunk a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata és
intézményei létszám előirányzatának meghatározására”.
A negyedik napirendi pontunk a „Javaslat a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021.” pályázat
keretén belül megnyert Tiszacsege belterületén található Iskola utca útburkolatának
felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes
pályázat tevő kiválasztására”.
Az ötödik napirendi pont a „Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül megnyert belterületi
utak, hidak, járdák felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok
kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására”.
A hatodik napirendi pontunk a „Javaslat támogatási igény benyújtására a települési
önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”.
A hetedik napirendi pontunk a „Javaslat a Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzet kapcsán,
2021. június 4. napján kötött feladatellátási szerződés módosítására”.
A nyolcadik napirendi pontunk a „Javaslat a Tiszacsegén üzemelő vízközmű vagyonnal
kapcsolatos gördülő fejlesztési terv készítésére és véleményezésére”.
A kilencedik napirendi pontunk a „Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások
megnevezésű, Tiszacsege Város Önkormányzatának szakfeladatán működő
szolgáltatás 2020. évi beszámolójának elfogadására”.
A tizedik napirendi pontunk lenne, amit javaslok felvenni a napirendre a „Javaslat a
27/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat visszavonására”.
A tizenegyedik napirendi pontunk lenne, amit javaslok felvenni napirendre a „Javaslat
a vis maior támogatás iránti pályázat benyújtására”.
A tizenkettedik napirendi pontunk pedig a „Különfélék”. Aki ezekkel a napirendi
pontokkal egyetért, a módosítással együtt, az kérem kézfelnyújtással jelezze!
Köszönöm szépen!
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NAPIRENDI PONTOK:
Nyílt ülés:
1. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
2. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
3. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatainak
meghatározására
Előterjesztő: Szilágyi Judit megbízott intézményvezető
4. Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/ felújítása-2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert,
Tiszacsege belterületén található Iskola utca útburkolatának felújítására vonatkozó
pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő
kiválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
5. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Belterületi utak, hidak, járdák
felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes
ajánlattevő kiválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
6. Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
7. Javaslat a Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzet kapcsán, 2021. június 04. napon kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
8. Javaslat a Tiszacsegén üzemelő víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési
terv készítésére és véleményezésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
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9. Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű, Tiszacsege Város
Önkormányzatának szakfeladatán működő szolgáltatás 2020. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
10. Javaslat a 27/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
11. Javaslat a vis maior támogatás iránti pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
12. Különfélék
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1. Napirendi pont:
Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés szóban előadva.)

Szeli Zoltán polgármester:
Az első napirendi pontunk a beszámoló az elmúlt időszakról. Nem rég találkoztunk, túl
sok minden nem történt, illetve olyan dolgok is történtek, amelyeknek nem kellett
volna, hogy történjenek. Augusztus 1-jén egy nagy vihar érte el településünket, és
amellett, hogy településünk lakóinak, valamint nekünk is nagy károkat okozott, hála
istennek személyi sérülés nem történt.
A lakosoknak megpróbáltunk segíteni cseréppel, nejlon fedéssel. Erről a múltkor már
azt hiszem, hogy volt szó a rendkívüli testületi ülésen. A mai napig folynak a
támogatások, azoknak, akik később adtak be igényt akár cserépre, akár egy kis szociális
támogatásra. Megpróbáltunk mindenkinek segíteni. A lakosokon kívül az
intézményeinket is érte kár.
Az egyik legnagyobb kár a strand tetejét érte, illetve az ott lévő fedett medencének a
tetejét. A kár helyreállítását megpróbáltuk nagyon rövid idő alatt megoldani. A tető
helyreállítására két pályázat érkezett be, az egyik 16 millió forint értékű felújítás volt,
a másik pedig egy közel 8 millió forint értékű felújítás. A másodikat a rendkívüli
testületi ülésen elfogadtuk. A tető felújítása, helyreállítása megtörtént, a strand azóta
teljeskörűen üzemmel.
Ami rossz, hogy utólag kiderült, hogy a biztosításunk nem túl megfelelő. 2012-ben
köttetett a Generali Biztosító Zrt.-nél egy biztosítás, ami az évek során egy kicsit el lett
hanyagolva, az indexálási részek nem lettek évenként beiktatva, az amortizációs részek
nem lettek elfogadva, és ezért egy viszonylag alacsony értékre van biztosítva a strand.
Egy 2010-2012-es állapotú értékre van biztosítva a strand, valamint nem voltak a
biztosítási kötvényben egyértelműen meghatározva a létesítményekre, épületekre
vonatkozó értékek. Így jelenleg folyik a tárgyalás a biztosítóval, ugyanis egy nagyon
alacsony összeget, 1 millió forint alatti összeget akarnak erre a kárra kifizetni.
Reméljük, hogy a biztosítás átvizsgálásával, esetleges újrakötésével, az egyeztetések
végeztével egy számunkra kedvezőbb biztosítási összeg kifizetésére fog sor kerülni,
hiszen ez a közel 8 millió forintos kár abban az épületben, nagyon nagy költségvetési
problémát okozna a településnek.
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Ezzel párhuzamosan beadtuk vis maiorra is az igényünket, pont a mai nap fognak
érkezni a szakértők, akikkel megnézzük ezeket a károkat. Reméljük, hogy ott is pozitív
lesz az elbírálás, és a kettő együtt valamilyen szinten ezt a kárt fedezni fogja.
2021. augusztus 7-én megrendezésre került a Csegei Révnap. Szeretném megköszönni
mindenkinek a részvételét, támogatását mind az előkészületekben, lebonyolításban,
utómunkálatokban. Külön szeretném megköszönni azoknak a személyeknek, akik
valamilyen anyagi támogatással is a program eredményességét segítették:
Alpolgármester úrnak, Gál Istvánnak, aztán Sallai Szabolcs Képviselőtársamnak,
Káplár Sándornak, aki szociális helyiséggel és parkolóval segítette a rendezvény
lebonyolítását. Zolnai úrnak, aki ajándéktárgyakkal segítette a rendezvényünket. Aztán
a kenyér boltnak és Baksi Józsefnek, aki egy kis kenyéradománnyal segített ki minket.
A Tejgazdaság Kft.-nek, és a Szarvas Fish Kft.-nek, amelyek a programhoz szükséges
szervíz ellátást támogatták. Ezenkívül a fellépőknek: a néptáncegyütteseknek, a
Dalárdának, az ének kórusunknak, a mazsoretteseinknek, a helyi hagyományőrző
tánccsoportnak, akik fellépéseikkel segítették a nap színesebbé tételét. Szalai János
úrnak a támogatását, segítségét, aki sátrakat biztosított. Akit esetleg kihagytam, attól
elnézést kérek, utólagosan be fogom pótolni.
Szeretném megköszönni a halászlé megfőzésében segítséget nyújtó Lévai Zoltánnak a
segítségét, aztán Szűcs Lajosnak a segítségét is köszönöm szépen. Köszönöm szépen
mindenkinek, kiemelten a szervezésben segítő könyvtárosoknak, könyvtárvezetőnek, a
Kommunális Szolgáltató Szervezetnek, a közmunkásoknak, akik a helyszín
helyreállítását, rendbetételét segítették a rendezvény előtt és után, továbbá a
polgárőrségnek is.
Köszönöm szépen mindenkinek, aki segített, eljött, színesítette a rendezvényt.
2021. augusztus 23-án az iskolában vettem részt a bokréta ünnepségen. Olyan szintre
érkezett az építkezés, hogy a hagyományoknak megfelelően a bokréta kitűzésre
kerülhetett a legmagasabb pontra. Az ott látottak alapján, négy tanteremmel fog bővülni
a helyi általános iskolánk, felújításra kerül a régi szakiskola épülete, valamint egy szép,
új csarnokkal fog bővülni. A kivitelező szerint a tanítás szeptember 1-jén elkezdődhet,
az iskolát olyan állapotba fogják hozni, hogy a tantermi szolgáltatások helyreállhatnak.
Maga a csarnok építésének a befejezése november 29-re várható. Tehát kisebb
akadályokkal a tanítás elkezdődhet szeptember 1-jén.
Augusztus 24-én, tegnap a Tisza-parton a Hajdú-Bihar megyei nyugdíjas találkozón
vettem részt. Vendége volt a találkozónak a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke,
Bulcsú László és Tasi Sándor alelnökök, valamint Bodó Sándor államtitkár úr, akivel
még utána egy személyes találkozón megköszöntem az eddigi segítségét, és beszéltünk
még arról, hogy a következő, hátralévő időszakban mire számíthatunk még pályázatok
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kapcsán. Együtt megnéztük az iskolát, örömmel látta, hogy jó pályázataink voltak, és
hogy elindultunk egy kicsit a fejlődés útján ebben az évben.
Az elmúlt időszakban a következő pályázatokra nyertünk támogatást:
Útfelújításra nyertünk két pályázatot, az egyik a Magyar Falu Program, ebben
29.999.000, - Ft-ot nyertünk, amely összegből az Iskola utcát szeretnénk felújítani, a
másik a Belügyminisztériumos út pályázat, ezt pedig a Toldi utcán lévő rossz minőségű
útszakaszra szeretnénk fordítani. Utóbbinak 19 millió forint az összege. Ez önerős volt,
a vállalt önerő annak idején 3.400.000, - Ft volt.
Aztán augusztus 5-e után érkeztek a következő pályázatok eredményei:
Kommunális eszköz beszerzésére nyertünk szintén a Magyar Falu Programban, egy kis
kommunális traktorra 9 millió Ft-ot. Járdaépítésre nyertünk szintén a Magyar Falu
Programban 2 millió Ft-ot, ott viszont fontos megemlíteni, hogy ez csak az anyag ára,
erre önerőt kellett vállalni annak idején, ami pedig magát a kivitelezést tartalmazza.
Aztán szintén egy örömteli nyertes pályázat volt a tanya- és falugondnoki busz
beszerzésére beadott pályázat, amelyet 9.500.000, - Ft értékben nyertünk meg. Ennek
is 1,5 millió forint önrésze volt.
Itt még megemlíteném, hogy kiírásra került a tanyagondnok pályázatunk, péntek a
leadásának a határideje.
A kompok, révek fenntartásának támogatása vonatkozásában nyertünk támogatást 17
millió forint összegben, itt a vállalt önerő pedig 1 millió forint volt.
Ezenkívül még nyertünk 1.393.000, - Ft-ot a Zsellérház múzeum felújítását megalapozó
szakmai dokumentáció elkészítésére, ennek a vállalt önereje 278.100, - Ft volt.
Van két pályázatunk, amit szerettünk volna beadni, az egyik a piac pályázat volt,
amelyhez sajnos a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség a módosított terv
alapján a költségvetést határidőre nem tudta elkészíteni, ezért ennek a beadása a
következő etapra csúszik. A pályázat még beadható október 15-ig azt hiszem,
megígérték, hogy addigra a költségvetést el fogják készíteni, és a pályázat beadásra
kerül.
A másikat sajnos nem tudtuk beadni, ez a zártkerti pályázat, amit a Bárórészt az
Ültetéssel összekötő útra akartunk beadni, illetve annak az infrastrukturális felújítására.
Sajnos ott a jelenlegi önkormányzati út szélessége az másfél méter, és a pályázat kiírása
szerint három és fél méter szélesnek meg kellene lenni a rendelkezésre álló útnak. Igaz,
hogy használják ezt az utat ilyen szélességben, de a dokumentáció sajnos kizárja, hogy
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ilyen keskeny útra be tudjuk adni. A határidő pedig nem teszi lehetővé azt, hogy ezt
most addig végig megvásároljuk vagy felajánlásként elfogadjuk a tulajdonosoktól.
Elnézést kérünk azoktól, akik a bekért mellékleteket visszajuttatták, mert ezt a
pályázatot jelenleg nem tudtuk beadni.
A folyamatban lévő pályázatok, melyeknek most van a kivitelezése: az óvoda tetőnek
a felújítása. Sajnos kicsit elhúzódott a kései kezdés, majd utána a rossz időjárás miatt,
valamint az építőanyag nehézkes beszerzése miatt. Ők is nagyon a célegyenesben
vannak, reméljük, hogy a tanévkezdésre olyan állapotot tudnak teremteni, hogy az
óvoda szeretettel tudja várni a kisgyermekeket. Mi mindent megteszünk annak
érdekében, hogy kisebb akadályokkal, de zavartalanul az óvoda meg tudja nyitni kapuit.
A másik folyamatban lévő pályázat a temető ravatalozójának felújítása. Egyeztettünk
az elmúlt hetekben a kivitelezővel, az egyeki temetővel pedig megegyezés született,
hogy addig, amíg a ravatalozóban a hűtő nem tud üzemelni, az ott lévő el tudja látni a
szolgáltatást. Reméljük, hogy határidőre elkezdik a munkálatokat, és akkor ők is be
tudják fejezni november 15-ig. Azt hiszem, november 15-e a munkavégzés
befejezésének határideje.
Van-e valakinek ehhez kérdése, hozzáfűznivalója? Nincs. Akkor, ha elfogadjátok ezt a
beszámolót, azt kézfelnyújtással legyetek szívesek jelezni. Egyhangúlag elfogadta a
Testület a beszámolót.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri jelentést – 6 fő
igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

38/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a polgármesteri jelentés elfogadására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri jelentés
elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
8

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2021. augusztus 25. napján megtartott nyílt üléséről

2. Napirendi pont:
Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Megkérném Langó Józsefné pénzügy irodavezetőt, hogy egészítse ki szóban az
előterjesztést.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester úr, tisztelt nézők!
Ennek a napirendi pontnak az előterjesztése 2012. évben kezdődött, egy ÁSZ ellenőrzés
keretében írták elő az Önkormányzatunknak, hogy számoljon be minden hónapban a
testületi ülésen a szállítói állományról. Jelen pillanatban Tiszacsege Város
Önkormányzata és intézményei összevont szállítói állománya 30 millió forint, amiből
a közüzemi szállítók állománya 10 millió forint. A szállítói számlák kiegyenlítése
folyamatosan történik, ahogyan az Önkormányzat pénzügyi helyzete engedi. Ahhoz
tartjuk magunkat, és arra ügyelünk, hogy a közüzemi számlák maximum 60 napon belül
kifizetésre kerüljenek, a takarékos gazdálkodás mellett.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen! Van-e valakinek kérdése? Felkérném a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Testületet tájékoztassa.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Köszönöm szépen a szót! Tisztelettel köszöntök mindenkit! A Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Szeli Zoltán polgármester:
Aki a javaslatot elfogadja, az legyen szíves kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm!
Egyhangúan elfogadta a Testület.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 6 fő igen
szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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39/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról készült tájékoztatót és a következő
döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

3. Napirendi pont:
Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatainak
meghatározására
Előterjesztő: Szilágyi Judit megbízott intézményvezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Megbízott Intézményvezető Asszonyunk, Szilágyi Judit előterjesztése arra irányul,
hogy az óvoda jelenlegi létszáma 36 fő, amelyből 12 fő óvodapedagógus és 3 fő
pedagógiai asszisztens, ezek közül egy óvodapedagógus álláshely volt tavaly
szeptember 1. napjától idén augusztus 31. napjáig pedagógiai asszisztens álláshellyé
átminősítve. Erre tekintettel, kérné az Intézményvezető Asszony, hogy ezt az álláshely
átminősítést határozatlan idejűre módosítsuk, mivel a meghirdetett álláshelyekre nincs
jelentkező.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét kérdezem, hogy tárgyalták-e a napirendi
pontot?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Köszönöm szépen! Mint ahogy elmondta Intézményvezető Asszony, az álláshely
határozatlan idejű jogviszonnyá módosítása indokolt, a Bizottság is elfogadásra
javasolja.
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Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nincs. Akkor, aki egyetért azzal a határozati
javaslattal, hogy az intézmény létszám előirányzatát és munkaköreit 2021. szeptember
1. napjával a határozati javaslat 1-5. mellékletében meghatározott tartalommal
jóváhagyjuk, az kézfelnyújtással jelezze! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a
módosítást.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatainak meghatározására
vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

40/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat 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 Tiszacsege Város
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2021.
szeptember 1. napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott
tartalommal hagyom jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
intézményvezetők

4. Napirendi pont:
Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/ felújítása-2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Tiszacsege
belterületén található Iskola utca útburkolatának felújítására vonatkozó pályázat kapcsán
érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására
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Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
A Magyar Falu Program keretében út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítására
adtunk be pályázatot, és közel 30 millió forint 100 %-os támogatást nyertünk az Iskola
utca aszfaltozási munkálataira. Meg volt hirdetve a kivitelezők felé a pályázat, négy
pályázat érkezett be, amelyből egyet érvénytelenné minősítettünk. A másik három
pályázat az érvényes volt.
A Nagy Útépítő Kft.-nek bruttó 43.602.459, - Ft-os pályázata érkezett be, a Tubi-Hani
Kft.- nek bruttó 29.997.667, - Ft pályázata, a Duba-Sped Kft.-nek pedig bruttó
28.652.521, - Ft pályázata. Amelyik érvénytelen volt, az pedig az Aedium Kft. bruttó
46.213.625, - Ft pályázata.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta-e?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Köszönöm szépen, tárgyaltuk. A Duba-Sped Kft. adta a legalacsonyabb ajánlatot, az Ő
pályázatát javasoljuk elfogadásra.
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nincs. Akkor aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a beérkezett árajánlatok közül a Duba-Sped Kft.-vel kössön szerződést a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény
építése/ felújítása-2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Tiszacsege
belterületén található Iskola utca útburkolatának felújítására vonatkozó feladatok
megvalósítására, az kérem kézfelnyújttással jelezze. A Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Tiszacsege belterületén található
Iskola utca útburkolatának felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett
ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot
– 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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41/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/ felújítása-2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Tiszacsege
belterületén található Iskola utca útburkolatának felújítására vonatkozó pályázat kapcsán
érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása-2021”
elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Tiszacsege belterületén található Iskola utca
útburkolatának felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a
nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül, a
DUBA-SPED Kft.-vel (székhely: 4069 Egyek, Nefelejcs utca 11., cégjegyzékszám: 0909-003830, adószám: 12112263-2-09, képviseletében eljár: Dudits Pál ügyvezető)
kíván szerződést kötni a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása-2021” elnevezésű pályázat keretén
belül megnyert, Tiszacsege belterületén található Iskola utca útburkolatának
felújítására vonatkozó feladatok megvalósítására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való
tárgyalás lefolytatására és a vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 1.: azonnal
2.: esedékességkor
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

5. Napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Belterületi utak, hidak, járdák felújítására
vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő
kiválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Szeli Zoltán polgármester:
Ez szintén egy belterületi útra nyert pályázat, az annak kivitelezésére kiírt pályázat
elbírálása. Itt a Belügymisztérium által meghirdetett pályázaton 9.510.375, - Ft-ot
nyertünk. Az pályázat önerős volt, 3.443.008, - Ft önerőt kell hozzá biztosítani. Ezt
pedig a Toldi utcára adtuk be annak idején.
Erre is szinte ugyanaz a négy pályázó adta be az ajánlatát, amelyből ugyanúgy az
Aedium Kft. érvénytelen pályázatot adott be, bruttó 22.809.200, - Ft értékben. A Nagy
Útépítő Kft. bruttó 26.032.922, - Ft adott be pályázatot, a Tubi-Hani Kft. bruttó
22.423.088, - Ft értékben, a Duba-Sped Kft. pedig bruttó 18.704.166, - Ft értékben adott
be pályázatot.
Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy javaslatukról a Testületet
tájékoztassa.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Köszönöm szépen! Ennél is ugyanúgy a legkedvezőbb ajánlatot javasoljuk elfogadásra.
Reméljük, hogy ha helyszínre jönnek, akkor egy kalap alatt megcsinálják a két
útszakaszt, és így minél hamarabb kulturált úton tudnak közlekedni az arra járók.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen! Van-e még valakinek kérdése?
Bartha Jánosné képviselő:
Nekem még annyi kérdésem van, kérdezték tőlem, hogy a Toldi utca végig felújításra
kerül?
Szeli Zoltán polgármester:
A tervek szerint a Rákóczi utca elejétől, a saroktól a Lehel utca kezdetéig fog tartani.

Bartha Jánosné képviselő:
Tehát akkor végig a Toldi utca.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
A Toldi utca 1. számtól a Csonka utcáig lesz.
Szeli Zoltán polgármester:
Igen, a Csonka utcáig. Ahol az útfelület engedi, esedékessé teszi, le van egyébként
mérve méterre, odáig.
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Bartha Jánosné képviselő:
Köszönöm szépen! Csak ezt a bizottsági ülésen elfelejtettem megkérdezni.
Szeli Zoltán polgármester:
Tehát a Bizottság a Duba-Sped Kft. bruttó 18.704.166, - Ft-át javasolja elfogadni.
Akkor aki egyetért azzal, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a beérkezett ajánlatok közül, DUBA-SPED Kft.-vel kössön szerződést az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű
pályázat keretén belül a Tiszacsege belterületén található 1605 helyrajzi számú Toldi
utca útburkolatának felújítására vonatkozó feladatok megvalósítására, az legyen szíves
kézfelnyújtással jelezze! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a határozati
javaslatot, Köszönöm szépen!

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén
belül megnyert, Belterületi utak, hidak, járdák felújítására vonatkozó pályázat
kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására
vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

42/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Belterületi utak, hidak, járdák felújítására
vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő
kiválasztására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül
megnyert, Belterületi utak, hidak, járdák felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett
ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot és a
következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül,
DUBA-SPED Kft.-vel (székhely: 4069 Egyek, Nefelejcs utca 11., cégjegyzékszám: 0909-003830, adószám: 12112263-2-09, képviseletében eljár: Dudits Pál ügyvezető)
kíván szerződést kötni az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül a Tiszacsege belterületén található
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1605. helyrajzi számú Toldi utca útburkolatának felújítására vonatkozó feladatok
megvalósítására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való
tárgyalás lefolytatására és a vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 1.: azonnal
2.: esedékességkor
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

6. Napirendi pont:
Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Az utóbbi években megjelent az helyi önkormányzatokért felelős miniszternek a
települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
kiírt pályázata. Az idén is pályázunk erre, augusztus 31-ig lehet benyújtani a pályázatot.
Az előző évekhez hasonlóan, most is be lehet nyújtani barna kőszénre, kemény lombos
tűzifára, illetve lágy lombos tűzifára. Az igényelhető összeg az a település
lakosságszámából és szociális helyzetből összeadott szorzók alapján létrejött
támogatási összeg.
Ezt az összeget meg fogjuk pályázni, azt azonban nem tudjuk, hogy milyen mértékű
lesz majd a megnyert támogatás. Jelenleg, hogy ha kemény lombos fára pályázunk,
akkor a támogatás mértéke bruttó 20.320, - Ft/erdei m3, hogy ha lágy lombosra akkor
az bruttó 12.700 Ft/erdei m3, ha pedig szénre, akkor az bruttó 3.810 Ft/mázsa.
Ezekkel az összegekkel számolva, településünk kemény lombos fafajtából 1020 m3
mennyiséget, lágy lombos fafajtából 1530 m3 mennyiséget, barna kőszénből pedig 3060
mázsát igényelhet. Tehát, ha a benyújtott pályázat maximális összeget nyer, akkor
ennyi m3-t, illetve mázsát tudunk vásárolni belőle.
Itt most nekünk arról kell döntenünk, hogy melyik tüzelőanyagot válasszuk ki.
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Felkérem Sallai Szabolcs bizottsági Elnök urat, hogy a Bizottság állaspontját
ismertesse!
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta, és a lágy lombos tűzifa elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek.
Szeli Zoltán polgármester:
Tehát az előző évekhez hasonlóan, a legpraktikusabb talán a lágy lombos tűzifa.
Van-e valakinek más javaslata? Nincs. Akkor, aki egyetért azzal, hogy Képviselőtestület 1530 m3 mennyiségű lágy lombos tűzifa megvásárlására nyújtson be támogatási
igényt, 19.431.000, - Ft összegben, az kézfelnyújtással jelezze! Egyhangúlag elfogadta
a Képviselő-testület.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatási igény
benyújtására a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásra vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az
alábbi határozatot hozza:

43/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatási igény
benyújtása a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra tárgyú javaslatot és a következő döntést hozza:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1530 m3
mennyiségű lágy lombos tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra a helyi önkormányzatért felelős miniszter által kiírt pályázat alapján.

2.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati kiírás 6. pontja
alapján a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem
kér.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2021. augusztus 25. napján megtartott nyílt üléséről
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető

7. Napirendi pont:
Javaslat a Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzet kapcsán, 2021. június 04. napon kötött feladatellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Ez egy apró módosítás. Ugye a Doktor úr, a dr. Tölgyesi Dávid a székhelyét áthelyezte
az előző székhelyről, a jelenlegi tiszafüredi székhelyére, és emiatt kell az ellátási
szerződést módosítani.
A Bizottság tárgyalta-e?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Ez egy egyértelmű dolog. Elfogadásra javasoljuk.
Szeli Zoltán polgármester:
Véleményem szerint is, ez egy egyszerű dolog. Kérem kézfelnyújtással jelezzétek, ha
a módosítással egyetértetek! Egyhangúan elfogadta a Testület a határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege 1. sz. háziorvosi
körzet kapcsán, 2021. június 04. napon kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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44/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzet kapcsán, 2021. június 4. napon kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege 1. sz.
háziorvosi körzet kapcsán, 2021. június 4. napon kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Anaderm-med Korlátolt
Felelősségű Társasággal a Tiszacsege 1. számú háziorvosi körzet ellátására 2021.
június 4. napján megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítását a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

8. Napirendi pont:
Javaslat a Tiszacsegén üzemelő víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv
készítésére és véleményezésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Tiszacsegén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű szolgáltató nyújtja a
ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatást, és neki kötelező egy ilyen 15 éves karbantartási
tervet, gördülő fejlesztési tervet készítenie. Ezt juttatták el hozzánk. Ez egy szakmai
terv, amelyben részletezik, hogy melyik évben milyen felújításokat, pótlásokat,
beruházásokat szeretnének elvégezni.
A Bizottságnak van-e valamilyen hozzáfűznivalója?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Igazából nincs, ez egy mindenre kitérő tervezet. A Bizottság úgy gondolja, hogy ezt a
fejlesztési tervet fogadjuk el.
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Szeli Zoltán polgármester:
Más hozzáfűznivaló van-e valaki részéről? Nincs. Akkor javaslom, hogy ezt a gördülő
fejlesztési tervet határozattal fogadjuk el.
Aki a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján
Tiszacsege Város közigazgatási területén lévő és üzemelő víziközművekre - közműves
ivóvíz ellátást biztosító vízközmű rendszerre - vonatkozó, 2022-2036. közötti 15 év
időtartamra szóló gördülő fejlesztési tervek beruházási, felújítási és pótlási tervrészeit
megismerte és az azokban foglaltakat elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze!
Egyhangúan elfogadta a Képviselő-testület. Köszönöm!

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegén üzemelő
víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv készítésére és
véleményezésére vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:

45/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Tiszacsegén üzemelő víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési
terv készítésére és véleményezésére
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegén üzemelő
víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv készítésére és véleményezésre
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján Tiszacsege Város közigazgatási területén lévő
és üzemelő víziközművekre - közműves ivóvíz ellátást biztosító vízközmű rendszerre
- vonatkozó, 2022-2036. közötti 15 év időtartamra szóló gördülő fejlesztési tervek
beruházási, felújítási és pótlási tervrészeit megismerte és az azokban foglaltakat
elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyes tervrészek elfogadásáról
szóló szükséges nyilatkozatokat, valamint a gördülő fejlesztési terv benyújtásához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2021. augusztus 25. napján megtartott nyílt üléséről
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

9. Napirendi pont:
Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű, Tiszacsege Város
Önkormányzatának szakfeladatán működő szolgáltatás 2020. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Köszönjük szépen Simon Józsefnének a részletes beszámolóját. Ebben azt látjuk, hogy
hány személy vette igénybe a szolgáltatásokat.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Köszönöm szépen! Tárgyaltuk, igazából a beszámoló minden részletre kitért.
Elfogadásra javasolja a Bizottság.
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek kiegészítenivalója, hozzáfűznivalója? Nincs.
Akkor még egyszer megköszönöm Simon Józsefné Zitának a mindenre kiterjedő
beszámolót. Aki ezt a beszámolót elfogadja, az legyen szíves kézfelnyújtással jelezze!
Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a beszámolót. Köszönöm szépen!

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Szociális
Szolgáltatások megnevezésű, Tiszacsege Város Önkormányzatának szakfeladatán
működő szolgáltatás 2020. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot – 6
fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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46/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű, Tiszacsege Város
Önkormányzatának szakfeladatán működő szolgáltatás 2020. évi beszámolójának elfogadására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Szociális
Szolgáltatások megnevezésű, Tiszacsege Város Önkormányzatának szakfeladatán működő
szolgáltatás 2020. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzatának szakfeladatán működő Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások
megnevezésű szolgáltatás 2020. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

10. Napirendi pont:
Javaslat a 27/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés szóban előadva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén.)

Szeli Zoltán polgármester:
Jegyző urat megkérném, hogy ismertesse az előterjesztés lényegét!
Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző:
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr! A 27/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat
visszavonására tettem javaslatot. Ez a határozat arról szólt, hogy a Tiszacsegei
Református egyház, illetve Tiszacsege Város Önkormányzata egy ellátási szerződést
kötött, annak érdekében, hogy a házi segítségnyújtás ellátását az Egyház átvegye az
Önkormányzattól. A szóban forgó képviselő-testületi határozattal módosítottuk az
ellátási szerződést, az átadás határidejét pontosítottuk 2021. szeptember 1. napjára.
Azonban az átadás-átvételre még nem érkezett hivatalos válasz az illetékes
Minisztérium jóváhagyásával, ezáltal ez a határidő biztosan csúszik. Így okafogyottá
vált ez a határozat, ezért javasoltam, hogy ezt a határozatot vonják vissza. Amennyiben
már tudjuk a konkrét dátumot, újból meghozzák majd ezt a határozatot az új dátummal.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2021. augusztus 25. napján megtartott nyílt üléséről
Mindezek alapján javaslom a Testületnek, hogy ezt a 27/2021. (VIII. 5.) KT. számú
határozatot vonja vissza. Köszönöm szépen!
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e hozzáfűznivalója valakinek? Akkor, aki a 27/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat
visszavonásával egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! A Testület egyhangúan
elfogadta. Köszönöm!

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület a 27/2021. (VIII. 5.) KT. számú
határozat visszavonására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és
az alábbi határozatot hozza:

47/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a 27/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat visszavonására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 27/2021. (VIII. 5.) KT.
számú határozat visszavonására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 27/2021. (VIII. 5.) KT. számú
határozatát – tekintettel arra, hogy a házi segítségnyújtás, mint szociális szolgáltatás
átadásának időpontja előre nem meghatározható – visszavonja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Tiszacsegei Református
Egyházközséget tájékoztassa és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

11. Napirendi pont:
Javaslat a vis maior támogatás iránti pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés szóban előadva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén.)
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Szeli Zoltán polgármester:
Az előbb már mondtam, hogy az önkormányzati ingatlanokat ért károkra vis major
pályázatot szeretnénk benyújtani, és erre kell hoznunk egy határozatot.
Jegyző urat megkérem, hogy pontosabban ismertesse az előterjesztést!
Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző:
Köszönöm szépen! A vis major támogatás felhasználásának részletes feltételeiről szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet meghatározza azokat a kötelező mellékleteket,
amelyeket csatolnunk kell a kérelmünkhöz ahhoz, hogy a vis major keretből tudjunk
lehívni támogatást a káresemény miatt, és az egyik ilyen kötelező melléklet a képviselőtestületi határozat. Néhány dolgot felsorolnék, amelyről kellene döntenie a Testületnek.
A káreseménnyel kapcsolatosan milyen biztosítással rendelkezik az Önkormányzat?
Más tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni, erről kell
nyilatkozatot kiadnunk. A károsodott épület milyen önkormányzati feladat ellátását
szolgálja? Illetve nyilatkoznunk kell arról, hogy vállaljuk, hogy a károsodott kötelező
feladatot ellátó épületre az értékkövető biztosítást megkötjük, és hogy saját erőből a kár
elhárítását finanszírozni nem tudjuk, mivel olyan jelentős kár következett be. Tehát
ezeket kell majd belefoglalnunk a határozatba. Tehát, ha ezzel a tartalommal a Testület
meghozná a határozatát, akkor be tudná adni pénzügyi irodavezető Asszony a
pályázatot, és reméljük a legjobbakat. Köszönöm szépen!
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm! Van-e valakinek kiegészítenivalója hozzá? A Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság részéről?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
A Bizottság részéről nincs hozzáfűznivaló. Mindenképp adjuk be ezt a vis major
pályázatot.
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor, aki egyetért azzal, hogy a vis major pályázatot benyújtsuk, az legyen szíves
kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen! Mindenki egyhangúan elfogadta a vis
major pályázat benyújtására tett javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő- testület a vis maior támogatás iránti
pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az
alábbi határozatot hozza:
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48/2021. (VIII. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Javaslat a vis major támogatás iránti pályázat benyújtására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a vis major támogatás
iránti pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz, az alábbi tartalommal:
A káresemény megnevezése: 2021. augusztus 1. napján bekövetkezett viharkár.
A káresemény helye: Tiszacsege város közigazgatási területe.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2021. év
500 000 Ft
2 000 000 Ft
- Ft
7 500 000 Ft
10 000 000 Ft

%
5%
20 %
-%
75 %
100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 10 000 000 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
A károsodott épületek az önkormányzat alábbi kötelező/önként vállalt feladatának
ellátását szolgálják.
Épület
Háziorvosi rendelő
Önkormányzati bérlakások
Mérlegház
Tároló épület
Kismajorosi Kastély
Termálstrand épület
Faház

Cím

Helyrajzi
szám
4066 Tiszacsege, Fő utca 42.
107
4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38.
433
4066 Tiszacsege, Homokhát II. utca 6.
1223/1
4066 Tiszacsege, Homokhát II. utca 2-4.
1223/2
4066 Tiszacsege, Lehel utca 89.
1663
4066 Tiszacsege, Fürdő utca 6.
2940/3
4066 Tiszacsege, Rév utca
5835/8
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A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik.
Biztosító Társaság megnevezése:
Biztosítási szerződés száma

Generali Biztosító Zrt.
96006253911324100

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt.
Vállalja a károsodott ingóvagyon/ingatlannak a költséghatékonyság
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

és

a

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni
/ nem tudja ellátni.
A Képviselő-testület a saját forrás összegét Tiszacsege Város Önkormányzata
Polgármesterének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

12. Különfélék
Szeli Zoltán polgármester:
Több napirendi pontunk nincs. Különfélékbe van-e valakinek valamilyen javaslata?
Nincs.
Én annyit hadd mondjak már el a különfélékben, hogy az elmúlt hétvégék, az elmúlt
napok nem bizonyították azt, hogy a szemét gyűjtési szokásaink javultak volna.
Továbbra is azt látjuk a településen, hogy a közterületi kis kukát még mindig lakossági
kommunális hulladékkal gyűlnek meg hétvégenként, zsákostól. Valamint a szelektív
gyűjtőknél szintén tornyosulnak a hétvégén oda vitt hulladékok. Én úgy gondoltam,
hogy a szelektív házi gyűjtőedények kiosztásával ez a probléma meg fog szűnni, de
nem tudom mi lehet az oka annak, hogy annak ellenére, hogy mindenkinek van most
már szelektív gyűjtője, és akár a csomagolóanyagot is el tudja abban helyezni, akkor
miért, és kitől származik ez a nagy mennyiségű hulladék.
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Javaslom a település rendje, szépsége, az ott lakók környezetének védelme érdekében,
hogy ezeket a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, - pontosan azért, mert mindenki
megkapta, meg fogja kapni a házi gyűjtőedényeket, és abban el tudják majd helyezni
ezeket a hulladékokat – szüntessük meg. Igazából én már nem látom szükségét, hogy
ezek ott legyenek.
Mert minden héten kaptuk a lakosoktól a fotókat, tényleg borzalmas, ami ott
felgyülemlik, mellé rakva. Azt sem értem meg, hogy ha már nem fér bele a konténerbe
több hulladék, akkor miért nem várják meg a kedves szelektív gyűjtők, hogy a
következő héten a kukákat kiürítsék, és inkább akkor helyezzék el.
Ezeket a hulladékokat lerakják a konténerek mellé, kutyák, macskák, rágcsálók éjszaka
széthúzzák, és ez nagyon rossz összképet mutat a településünkről.
Gál István Attila alpolgármester:
És sajnos nem csak a szelektívet, hanem a kommunális, háztartási hulladékot is
belerakják a konténerekbe.
Szeli Zoltán polgármester:
Pontosan. Megvizsgálva ezeket a hulladékokat, nemcsak a szelektív konténerbe rakható
hulladékok vannak ott, hanem továbbra is kommunális hulladékkal vannak teletömve
ezek a gyűjtők.
Bartha Jánosné képviselő:
Sokan nem vették még át ezeket a szelektív gyűjtőedényeket?
Szeli Zoltán polgármester:
Nem olyan sokan, de pótlási nap majd lesz még kijelölve. És ezek után, a közületek is
kaphatnak majd ezekből a gyűjtőedényekből.
Bartha Jánosné képviselő:
Gondoltam. Akinek nem volt kukája, vagy nem fizette a díjat, szerintem azok viszik
oda a közterületre.
Szeli Zoltán polgármester:
Nem tudom. A múltkor az utcán megállított az egyik üzlettulajdonos is, hogy szeretne
kihelyezni az utcára, maga elé szemétgyűjtőt. Itt felhívnám az üzlet tulajdonosoknak is
a figyelmét arra, hogy a helyi rendeletünk szerint minden üzlethelyiség előtt
rendelkeznie kell egy kis szemétgyűjtővel, amelynek az ürítéséről maga gondoskodik.
Az ajtótól 1-2 méterre kell elhelyeznie a szemetest, úgy tudom, hogy a rendeletünkben
így van.
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Gál István Attila alpolgármester:
Ez egy korábbi döntés?
Szeli Zoltán polgármester:
Ez egy régi döntés, csak ugye nem volt alkalmazva. Tehát a működési engedélyükben
úgy szerepel, hogy minden üzlet tulajdonosnak rendelkeznie kell saját gyűjtővel, amit
ő kezel.
Van-e valakinek a különfélékben más egyéb?
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
Mikorra tervezzük a felszámolását ezeknek a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknek?
Szeli Zoltán polgármester:
A szolgáltató felé jeleznünk kell, és amikor jönnek ezeket a konténereket leüríteni, tehát amikorra megkérjük az ürítést – és az ürítés alkalmával el is szállítja, vagy
áthelyezi őket.
Bartha Jánosné képviselő:
És ez jó lesz nekünk? Nem fogják majd a helyére dobálni a szemetet?
Szeli Zoltán polgármester:
Tehát sem a településen, sem a településen kívül senki nem dobhat el szemetet, nem
helyezhet el szemetet. Pont a múltkor beszéltünk róla, hogy az hulladék elhagyásának,
elhelyezésének szankciója már nem szabálysértés, hanem közigazgatási bírság.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
És akkor az üdülőtulajdonosok is kaptak ilyen szelektív hulladékgyűjtő kukákat? Azt
lehet tudni, hogy azon a területen hányan vették át?
Szeli Zoltán polgármester:
Azt most nem tudom megmondani, hogy ott statisztikailag hányan vették át. De
mindenkinek rendelkeznie kell gyűjtőedénnyel. Az lehet a műanyag vagy zsák
gyűjtőedény, vagy pedig, ha nem állandó lakos, akkor más fajta módszerrel.
Bartha Jánosné képviselő:
Szerintem csak azok kapják a szelektív hulladékgyűjtőket, akik fizetik azt a hat havi
díjat, mikor itt vannak. Tehát akinek nincs, az nem kap.
Szeli Zoltán polgármester:
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Műanyag gyűjtőedényt vagy zsákot tud kérni a szolgáltatótól. Tehát mindenkinek,
minden háztartásnak, ahol életvitelszerűen laknak, vagy akár alkalomszerűen is,
rendelkeznie kell valamilyen gyűjtőedénnyel.

Bartha Jánosné képviselő:
Azt is mondták az üdülősök, hogy onnan nem tudom melyik nap viszik a szemetet, de
ők meg már elmennek vasárnap, és nem tudják hová rakni a szemetet, így kirakják.
Szeli Zoltán polgármester:
Ha megfelelően helyeznék ki, akkor ezzel nem lenne baj.
Bartha Jánosné képviselő:
Csak nem így működik, az a baj.
Gál István Attila alpolgármester:
Szerintem szándék kérdése.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
Igen, de ebben mindenképpen lépnünk kell, mert szörnyen néz ki, meg nyilván nagyon
sok mindenkit zavar, főleg azokat, akik abban a környezetben laknak, ahova ki vannak
helyezve ezek a szelektív gyűjtők.
Gál István Attila alpolgármester:
Mindig kapom a fotókat, tehát állandó probléma.
Bartha Jánosné képviselő:
Igen, évek óta. Itt a központban, a strandnál is.
Szeli Zoltán polgármester:
Azt, ami a strandnál van, azt ideiglenesen megszüntettük.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
És a strandnál a helyén ott nem keletkezett hulladék?
Szeli Zoltán polgármester:
Nem igazán. Egyszer én onnan bevittem egy zsákot, de nem igazán.
Bartha Jánosné képviselő:
De van többször olyan, majd nézzétek meg.
Gál István Attila alpolgármester:
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Azóta leteszik a közterületi kukák mellé.
Szeli Zoltán polgármester:
A múltkor is beszéltünk róla, hogy az előző évben is volt pályázat kamerákra. Tehát
szorgalmaznunk kell, figyelnünk kell azokat a pályázatokat, amelyek lehetőséget
nyújtanak térfigyelő kamerák beszerzésére, elhelyezésére. Most is vannak kameráink,
tehát most is vissza lehetne nézni egy-két helyszínen, hogy kik voltak azok, akik nem
megfelelően helyezték el a hulladékot, azokkal szemben eljárást kell indítani.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
Talán a lakosság felé is jobban lehetne közvetíteni, hogy ha látják, hogy ki tette ki, vagy
mikor tette ki, akkor ezt jelezze akár felénk, akár a hatóság felé, mert ha van kamera,
akkor könnyebb visszakeresni egy fix időpontot, mint átnézni napok felvételeit.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Manapság mindenki kezében van már egy okostelefon, amellyel egy fotót tud készíteni
az esetről.
Vásári-Orosz Andrea képviselő:
Pontosan, egymást segítve sokkal könnyebb a végére járni egy ilyennek.
Gál István Attila alpolgármester:
Igen, mert igazságtalan, hogy van, aki normálisan használja a gyűjtőket, más meg nem
fizet és lerakja itt-ott a szemetét. Ezt én mérhetetlenül igazságtalannak tartom, azzal
szemben, aki normálisan használja.
Szeli Zoltán polgármester:
Én is tisztelettel megkérek mindenkit, hogy aki látja, még ha nem is „árulkodás”
jelleggel bejelenti, de szólítsa meg azokat a személyeket, akik nem megfelelően
helyezik el, nem megfelelő helyre helyezik el a hulladékot. Szólítsa meg! Igenis meg
kell szólítanunk a társainkat, hogy az úgy nem megfelelő.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Nem beszélve arról, hogy mekkora anyagi terhet jelent ez az Önkormányzatnak, hogy
ezeket elszállítsa.
Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző:
Annyit hadd tegyek már hozzá, hogy a település köztisztaságáról szóló rendeletünk
legutóbbi módosításakor belekerült a rendeletbe, hogy amennyiben a lakosok
közterületen elhagyott hulladékot észlelnek, bejelentést tehetnek írásban a Hivatalhoz,
a hivatal jegyzője pedig a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az illetékes
hatóságnak, tehát a Hulladékgazdálkodási Főosztálynak a Kormányhivatalnál,
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megteszi a bejelentést, aki ezután el fog járni. Én is szeretném megkérni a tisztelt
lakosságot, hogy amennyiben ilyet észlelnek, azt nyugodtan jelezzék felénk, és akkor
mi tudjuk továbbítani az illetékes hatóságnak.

Szeli Zoltán polgármester:
Ezt meg lehet tenni telefonon, e-mailben. Továbbá szeretném hangsúlyozni, hogy a
hivatalos e-mail címek mellett van egy információs e-mail címünk is, az
irjonnekunk@tiszacsege.hu, ahol bármilyen ötlettel, panasszal élhetnek, amelyet mi a
megfelelő helyre irányítunk.
Van-e valakinek még a különfélékben valami közlendője, javaslata? Nincs.
Akkor köszönöm szépen mindenkinek, a részvételét a Képviselő-testületnek!
Köszönöm szépen a figyelmét a kedves lakosságnak! Mindenkinek jó egészséget,
további szép napot kívánok! Köszönöm szépen!

K. m. f.

Szeli Zoltán s.k.
polgármester

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