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mellékelt jelenléti ív szerint:

Szeli Zoltán polgármester:
Tisztelettel, szeretettel köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet, valamint a televízió
előtt ülő lakosságot a 2021. szeptember 30-i testületi ülésen.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel mindenki jelen van.
Felkérném jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Klaudiát, aki ezzel a javaslattal egyetért,
kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm, egyhangúan elfogadta a Testület.
Szeretném felolvasni a napirendi pontjainkat, amelyek között történt némi módosítás:
Első napirendi pont a „Javaslat a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló
6/2019 (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítására”.
Második napirendi pont a „Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló
helyi rendelet megalkotására”.
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Harmadik napirendi pont a „Javaslat a 48/2021. (VIII. 25.) KT. számú határozat
módosítására”. Ez a vis majorral kapcsolatos. Ez a napirendi pont eredetileg a 9.
napirendi pont lett volna, de ezt indokolt előrébb venni, mert ma 16 óráig szükséges
benyújtani a Magyar Államkincstárhoz ezt a határozatot.
Negyedik napirendi a „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei
szállító állományáról”.
Ötödik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.
január 1. és 2021. július 31. közötti időszak gazdálkodásáról szóló beszámolójának
elfogadására”.
Hatodik napirendi pontunk a „Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójában történő részvételre”.
Hetedik napirendi pontunk a „Javaslat a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat
módosítására”. Ez a határozat módosítás a VP-s külterületi út pályázat hiánypótlásához
szükséges.
A „Javaslat a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat módosítására” tárgyú napirendi
pontot javaslom levenni a napirendről.
Nyolcadik napirendi pontunk a „Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/23 helyrajzi
számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlésére”.
Javaslom felvenni 9. napirendi pontnak a „Javaslat a 67/2020. (VIII. 31.) KT. számú
határozat megerősítésére” tárgyú napirendi pontot. Ez a Szarvas-Fish Kft.-vel történő
gerincvezeték átadásról szóló határozat volt.
Javaslom felvenni 10. napirendi pontnak a „Javaslat a szociális célú tüzelőanyag
megvásárlására” tárgyú napirendi pontot.
Javaslom felvenni 11. napirendi pontnak a „Javaslat a Csegei Nyugdíjas Egyesület
anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására” tárgyú napirendi pontot.
Tizenkettedik napirendi pont pedig a „Polgármesteri jelentés”, aztán jön a „Különfélék”,
melyek eredetileg is a napirenden voltak.
A zárt ülés napirendi pontjai a következők:
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Első napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázatok elbírálására”.
Második napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a
Tiszacsege belterület 99 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38.
szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére kiírt pályázati
felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására”.
A harmadik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a
Tiszacsege belterület 99 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38.
szám alatti ingatlanon lévő volt villamossági bolthelyiség bérbevételére kiírt pályázati
felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására”.
Negyedik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a
Tiszacsege belterület 433 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Csurgó utca
38/10. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére kiírt
pályázati felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő
kiválasztására”.
Ötödik napirendi pontnak szeretném, ha felvenné a Testület a „Javaslat Lévainé Illés
Tímea közalkalmazott áthelyezésére”. Ugye ez egy köztisztviselői álláshelyre történő
áthelyezést takar. Ezt követően pedig szintén a „Különfélék”.
Aki a napirendi pontokkal egyetért, ezekkel a módosításokkal együtt, az kérem
kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúlag elfogadta a Testület, köszönöm szépen!
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NAPIRENDI PONTOK:
Nyílt ülés:
1. Javaslat a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
2. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló helyi rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
3. Javaslat a 48/2021. (VIII. 25.) KT. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
4. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállító állományáról
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
5. Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. január 01. és 2021. július
31. közötti időszak gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulójában történő részvételre.
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
7. Javaslat a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
8. Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/23 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett
visszavásárlási jog törlésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
9. Javaslat a 67/2020. (VIII. 31.) KT. számú határozat megerősítésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
10. Javaslat a szociális célú tüzelőanyag megvásárlására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
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11. Javaslat a Csegei Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
12. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
13. Különfélék

Zárt ülés:
1. Javaslat Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztás
ellátására beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
2. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 99 helyrajzi
számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt
Tourinform irodahelyiség bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett ajánlatok
kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
3. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 99 helyrajzi
számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt
villamossági bolthelyiség bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett ajánlatok
kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
4. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi
számú, természetben 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/10. szám alatti költségalapon
meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett
ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
5. Javaslat Lévainé Illés Tímea közalkalmazott áthelyezésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
6. Különfélék
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1. Napirendi pont:
Javaslat a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Ez arról szól, hogy betettünk egy új szolgáltatási kört a közterület-használat rendjéről
szóló önkormányzati rendeletünkbe, ami az önkormányzati rendezvényekre
vonatkozóan új közterület-használati díj kategóriát állapít meg. Ezt a Kormányhivatal
kifogásolta, úgyhogy vissza kell vonnunk.
Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Köszönöm szépen. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Ez így helyes, úgyhogy a
Bizottság a rendelet módosítását javasolja.
Szeli Zoltán polgármester:
Természetesen 2022. január 1-jétől, ha megengedi a jogszabály, akkor újra
visszahelyezzük a rendeletünkbe ezt a kategóriát.
Aki a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019. (III. 27.)
önkormányzati rendelet rendelettervezet szerinti módosításával egyetért, az kérem
kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület, köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-használat rendjéről
és feltételeiről szóló 6/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő igen
szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló
6/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben szabályozott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. §
A közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

Tiszacsege, 2021. szeptember 30.

Szeli Zoltán s.k.
polgármester

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

Kihirdetési záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. október hónap ….. napján Tiszacsege Város
Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztéssel és a www.tiszacsege.hu oldalon történő
közzététellel megtörtént.

Dr. Lajter Zoltán s.k.
mb. jegyző
hatósági irodavezető
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2. Napirendi pont:
Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló helyi rendelet megalkotására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
A települési támogatásokról szóló 10/2021. (V. 25.) önkormányzati rendeletünkben a
szociálisan rászoruló személyek, családok részére kiterjesztett települési támogatásokat
fogadott el a Képviselő-testület, és új támogatási formaként jelent meg a rendszeres és
a rendkívüli települési támogatás, időskorúak támogatása, iskolakezdési támogatás,
valamint az újszülöttek támogatása. Ezeken túlmenően, szeretnénk az első
lakásvásárlás, vagy első lakásépítés előtt álló fiatalokat pénzügyileg valamilyen
mértékben támogatni, annak érdekében, hogy a fiatalokat arra buzdítsuk, hogy
Tiszacsegén érdemes maradni, érdemes itt letelepedni és itt dolgozni. A
népességmegtartó erejét szeretnénk növelni a településnek, erre szolgálna ennek a
rendeletnek a megalkotása.
Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Régebben már működött ez a támogatási rendszer, most újra visszavezetnénk. Persze
megvannak ennek a feltételei is, akár a támogatott felé, akár az ingatlan felé. A Bizottság
támogatásként az egyszeri nettó 300.000, - Ft összeget javasolja elfogadásra a Testület
felé.
Szeli Zoltán polgármester:
Ez az érték azért lenne ilyen összegű, mert van egy normatívánk, amit fel lehet erre
használni, és kalkulálni kell azzal, hogy körülbelül mekkora igény lesz erre, mennyi
beérkezett pályázat lesz. Ha ez a keret kimerül, akkor természetesen a következő évben,
ha lesz rá keret, akkor ezek a pályázatok nem esnek el a támogatástól, pénzösszegtől.
A feltételek is belefoglalásra kerültek a rendeletbe, de ezeket én most nem ismertetném,
mivel elég hosszú.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Nem szeretném ismertetni én sem, mivel kint lesz a honlapon a rendelet. Sokan bele
fognak férni ezekbe a feltételekbe. Örülnénk, ha minél több fiatal itt maradna a
lakosságunk úgymond népesedne.
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Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzáfűznivalója még?
Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző:
Nekem csak annyi lenne, hogy a holnapi naptól hatályba is lépne, ki is hirdetnénk a
rendeletet. Tehát a holnapi naptól lehet beadni a kérelmeket. Csak arra kérnék
mindenkit, hogy alaposan olvassa el a rendeletet, illetve azokat a feltételeket, amiket
tartalmaz. Ha bármilyen kérdés van, nagyon szívesen válaszolok akár én is, akár a
kollégák is. Próbálunk mindenkinek segíteni, hogy minél gördülékenyebben menjen,
mert nyilván ez egy új dolog.
Szeli Zoltán polgármester:
Mi arra buzdítjuk a fiatalokat, hogy mindenképpen nézzék át a pályázati lehetőséget, a
rendeletet, és ha jól emlékszem akkor a holnapi naptól visszamenőlegesen 1 évig
vásárolt, épített lakásra lehet igénybe venni.
Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző:
Igen, lakásvásárlók esetében az adásvételi szerződés keltétől számított egy éven belül
lehet kérni, tehát ha holnaptól számoljuk, akkor 2020. október 1-től kötött adásvételi
szerződéseknél. Illetve, ha lakásépítés előtt állnak, vagy lakásépítés van folyamatban,
akkor ott az a fontos, hogy az elektronikus építési napló készenlétbe helyezéséről szóló
bejelentés dátumától egy évig áll fenn ez a jogosultság, és még egy fontos feltétel itt,
hogy az épület készültségi foka az 50 %-ot érje el.
Tehát, ha ez megvan, vagy meglesz a következő egy évben, akkor nyugodtan be lehet
adni a kérelmet.
Szeli Zoltán polgármester:
A rendelet tartalmaz nagyon sok feltételt, amit kérnék áttanulmányozni, és minél többen
adják be a kérelmüket. Köszönöm szépen.
Akkor aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a rendeletet. Köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók pénzügyi
támogatásáról szóló rendeletet – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A támogatás célja, formái
1. §
(1) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának célja Tiszacsege város népességmegtartó
erejének növelése, ennek érdekében a Tiszacsege városban született, illetve hosszabb ideje a
városban élő, itt dolgozó és letelepedni kívánó fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítése.
(2) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása egyszeri vissza nem térítendő támogatás
formájában nyújtható. A támogatás első lakástulajdon megvásárlásához vagy építéséhez
használható fel.
2. A támogatásra való jogosultság feltételei
2. §
(1) Első lakáshoz jutó támogatásban részesíthető az a Tiszacsege közigazgatási területén lakást
vásárló vagy építeni szándékozó személy,
a) aki a kérelem benyújtásának időpontjában – házastársak, élettársak esetén legalább az
egyik fél – a 35. életévét még nem töltötte be, és
b) aki Tiszacsegén legalább két éve lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy legalább két
évi tiszacsegei munkaviszonnyal rendelkezik – házastársak, élettársak esetén legalább az
egyik fél -, valamint
c) aki egyedül él és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 350.000 Ft-ot, vagy
d) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 300.000 Ftot.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személyek, akkor részesülhetnek
támogatásban,
a) ha külön-külön vagy együttesen lakáshasználati joguk, illetve lakástulajdonuk –
függetlenül az ingatlan értékétől, állagától, nagyságától – soha nem volt, valamint
b) ha a megvásárolt ingatlan tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett.
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(3) Az (1)-(2) bekezdésben fennálló feltételek mellett akkor nyújtható támogatás, ha
a) az igénylők által vásárolt vagy épített 1/1 tulajdonú ingatlant egymás között egyenlő
arányban, de legalább 3/4-ed – 1/4-ed arányban szerzik meg, vagy
b) örökölt tulajdoni hányad mellett történő vásárlás esetében az a) pontban meghatározott
arány megmarad a résztulajdon szerzését követően is és
c) a vásárolni vagy építeni kívánt lakásban legalább két lakószoba található.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételektől eltérően az első lakáshoz jutók egyszeri,
vissza nem térítendő támogatása megállapítható, ha az igénylő vagy igénylők
a) külön-külön legfeljebb 1/2-ed tulajdoni hányadban örökölt, haszonélvezeti joggal terhelt
lakás tulajdonosa/tulajdonosai, vagy
b) beépítetlen építési telek tulajdonosa/tulajdonosai, valamint ha
c) legfeljebb 1/2-ed haszonélvezeti joggal terhelt vagy nem terhelt örökölt
ingatlantulajdonnal rendelkezik/rendelkeznek.
(5) Lakásvársárlás esetén a pénzügyi támogatás odaítélése előtt, míg új lakás felépítése esetén
utólag, környezettanulmány kerül elkészítésre, annak vizsgálatára, hogy
a) a lakás komfortos, azaz legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával,
főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel, valamint közművesítettséggel, melegvízellátással és egyedi fűtési móddal rendelkezik, és
b) a lakásban legalább két lakószoba található.
(6) A környezettanulmány elkészítését a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) munkatársai végzik el.
(7) Az igényjogosultság Tiszacsege közigazgatási területén belül megvalósuló
a) lakásvásárlók esetében az adásvételi szerződés keltétől számított egy évig áll fenn,
b) az értékesítés céljára újonnan felépített lakásvásárlók esetében a felépített lakás
használatbavételi engedélyének kiadásától számított egy évig áll fenn,
c) építkezők esetében a lakás építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.)
számú Korm. rendeletben meghatározott, az elektronikus építési napló készenlétbe
helyezéséről szóló bejelentés dátumától egy évig áll fenn, és amennyiben ez idáig az
épület készültségi foka az 50 %-ot elérte.
3. A támogatás formája, mértéke és folyósításának módja
3. §
(1) A támogatás minden évben a képviselő-testület által az éves költségvetésben biztosított keret
terhére állapítható meg.
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(2) A lakásvásárláshoz vagy lakásépítéséhez nyújtott támogatás mértéke 300.000, - Ft. A
támogatás egyszeri vissza nem térítendő támogatás.
(3) A támogatás egyszer vehető igénybe.
(4) A megállapított támogatás a jogosultak által rendelkezésre bocsátott lakossági
folyószámlára történő átutalás útján kerül teljesítésre.
4. A kérelem benyújtásának, elbírálásának és a támogatás visszafizetésének szabályai
4. §
(1) Az első lakáshoz jutók támogatása az erre a célra rendszeresített, e rendelet 1. számú
melléklete szerinti formanyomtatvány útján igényelhető a Hivatalban.
(2) A kérelem benyújtását követő 30 napon belül megvizsgálásra kerül a kérelem. Amennyiben
megállapításra kerül, hogy a kérelmező hibásan vagy hiányosan töltötte ki a
formanyomtatványt vagy nem csatolta az összes szükséges mellékletet, a határidő
megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben a
Hivatal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A hiánypótlási határidő 15 nap, amely jogvesztő.
(3) Az első lakáshoz jutók támogatásáról a polgármester átruházott hatáskörben dönt. A
polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezéseket a Képviselő-testület bírálja el.
(4) A támogatottal az önkormányzat nevében támogatási szerződést kell kötni. A támogatási
szerződést a polgármester és a támogatásban részesülő/részesülők írják alá.
(5) A támogatási szerződés tartalmazza
1. a támogatást nyújtó nevét, székhelyét, azonosító adatait, nevében eljáró személy nevét és
beosztását,
2. a támogatott nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi azonosítóját, lakcímét,
3. a megvásárolt vagy építendő lakás alapadatait, így különösen az ingatlan címét, helyrajzi
számát, nagyságát,
4. a támogatás formáját, jogcímét és összegét,
5. a szerződésszegés jogkövetkezményeit,
6. az érintettek aláírását.
(6) Az első lakáshoz jutók támogatásában részesítettekről a Hivatal Titkársági Irodája
nyilvántartást vezet.
(7) A jogosultak a kifizetett támogatást egy összegben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 6:47. §-ban meghatározott mértékű kamatokkal együtt kötelesek visszafizetni,
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amennyiben az igénylő a támogatás igénylése során valótlan adatot szolgáltatott, valamint a
tulajdonviszonyok tekintetében a támogatásra való jogosultságra jogosító adásvételi szerződés
és a tulajdoni lap eltérő adatokat tartalmaz.
(8) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakra vonatkozóan az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben
meghatározottakat kell figyelembe venni.
5. Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet 2021.október 1-jén lép hatályba.

Tiszacsege, 2021. szeptember 30.

Szeli Zoltán
polgármester

Dr. Lajter Zoltán
mb. jegyző
hatósági irodavezető

Kihirdetési záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. október hónap 01. napján Tiszacsege Város
Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztéssel és a www.tiszacsege.hu oldalon történő
közzététellel megtörtént.

Dr. Lajter Zoltán
mb. jegyző
hatósági irodavezető
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3. Napirendi pont:
Javaslat a 48/2021. (VIII. 25.) KT. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Ez a viharkárra beadott vis major támogatás iránti pályázatához kapcsolódó határozat,
amelyet a hiánypótlás keretében ki kell egészítenünk, módosítanunk kell néhány
dologgal. Tehát be van adva a vis major kérelmünk, amely egy kis módosításra szorul.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak van-e valamilyen hozzáfűznivalója?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Nincs hozzáfűznivalónk. Elfogadásra javasolja a Bizottság.
Szeli Zoltán polgármester:
Kérdése van-e valakinek? Nincs. Akkor, aki a 48/2021. (VIII. 25.) KT. számú határozat
módosításához hozzájárul, az kérem kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a határozat módosítását. Köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 48/2021. (VIII. 25.) KT. számú
határozat módosítására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az
alábbi határozatot hozza:
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66/2021. (IX. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a 48/2021. (VIII. 25.) KT. számú határozat módosítására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 48/2021. (VIII. 25.) KT.
számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a 48/2021. (VIII. 25.) KT. számú határozat módosítását az alábbi egységes
szerkezetben fogadja el:
„
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

%
5%

2 000 000 Ft
- Ft
7 500 000 Ft

20 %
-%
75 %

10 000 000 Ft

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.
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Épület

Cím

Helyrajzi
szám

4066 Tiszacsege, Fő utca
42.

107

Önkormányzati 4066 Tiszacsege, Csurgó
bérlakások
utca 38.
Mérlegház
4066
Tiszacsege,
Homokhát II. utca 6.

433

Háziorvosi
rendelő

1223/1

Tároló épület

4066
Tiszacsege,
Homokhát II. utca 2-4.

1223/2

Kismajorosi
Kastély

4066 Tiszacsege, Lehel
utca 89.

1663

Termálstrand
épület

4066 Tiszacsege, Fürdő
utca 6.

2940/3

Faház

4066 Tiszacsege, Rév
utca

5835/8

A károsodott épület által
ellátott kötelező
önkormányzati feladat
megnevezése
Közművelődési,
közgyűjteményi, kulturális
feladatok (közösségi tér
biztosítása), egészségügyi
ellátás (háziorvosi alapellátás,
háziorvosi ügyeleti ellátás),
szociális ellátás (házi
segítségnyújtás).
Egyéb feladatok (lakás és
helyiséggazdálkodás).
Szociális ellátás
(közfoglalkoztatás
megszervezése).
Szociális ellátás
(közfoglalkoztatás
megszervezése).
Szociális ellátás
(közfoglalkoztatás
megszervezése).
Sport feladatok
(önkormányzati tulajdonú
sportlétesítmények
fenntartása).
Egyéb feladatok (lakás és
helyiséggazdálkodás).

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 és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
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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

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

Szeli Zoltán polgármester:
A tájékoztató előadója Langó Józsefné pénzügyi irodavezető asszony, aki úgy tudom,
hogy a bizottsági ülésen jelen volt.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, úgyhogy megkérném Elnök urat, hogy
ismertesse a Bizottság álláspontját.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Köszönöm szépen. Igen, Pénzügyi irodavezető asszony jelen volt az ülésünkön. A
előterjesztést, kiegészítve a Langó Józsefné által elmondottakkal, elfogadásra javasolja
a Bizottság.
Szeli Zoltán polgármester:
A tisztelt lakosságnak csak annyit, hogy ők is tudják miről van szó. Tehát az
Önkormányzat és intézményei összevont szállítói állománya a mai napon 56.663.000, Ft. Ebből a közüzemi szállítói állomány 14.359.194, - Ft. Ezek nem kis összegek, tehát
az elkövetkezendő napokban, hónapokban ezeket, attól függően, hogy melyik hány
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napon túli tartozás, folyamatosan csökkenteni kell lefelé, hogy minél kisebb összeget
tegyenek ki év végére.
Gál István Attila alpolgármester:
Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, ami szorosan kapcsolódik ehhez, hogy az elmaradt
adóbevételeket, ha mindenki úgy igyekezne befizetni, ahogy azt a törvény előírja, akkor
az sokat segítene az Önkormányzaton. Tudjuk milyen nagy összegű adótartozás áll most
fenn az Önkormányzat felé. A kicsit jogszerűbb magatartás sok esetben a mi munkánkat
segítené, illetve a település fejlődését segítené elő.
Szeli Zoltán polgármester:
Igen, és jelezni szeretném a tisztelt Képviselő-testületnek, illetve a lakosságnak, hogy
tavasszal volt ilyen törekvésünk, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk az elmaradt adók
beszedésére. Az adóirodának a munkája pozitív. Visszamenőlegesen öt évig tudjuk az
adót valamilyen módon még beszedni, behajtani. Úgy látszik, hogy az elmúlt
időszakban nagyobb összegben olyan adók is érkeztek be, amelyek egyáltalán nem
voltak fizetve, de még regisztrálva sem.
Ugyanis saját bevallás alapján kell, lehet az adó alanyának jelentkezni itt az
Önkormányzatnál, tehát semmiféle NAV-os, vagy egyéb listánk nincsen, ami alapján
mi tudnánk azt, hogy kinek kell adót fizetnie, kinek kötelező adót bevallania részünkre.
Csak úgy tudunk erről tájékozódni, hogy végig megyünk egyenként a vállalkozásokon,
személyeken, hogy ő fizet, vagy nem fizet. Sokkal jobb, egyszerűbb volna, ha lenne egy
olyan lista, amelyből láthatjuk, hogy kik azok, akik adófizetésre kötelezettek.
Aki a Tiszacsege Város önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló
tájékoztatót elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzat
és intézményei szállító állományáról szóló tájékoztatót – 7 fő igen szavazattal – elfogadta
és az alábbi határozatot hozza:
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67/2021. (IX. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata 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

5. Napirendi pont:
Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. január 01. és 2021. július 31.
közötti időszak gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Újszentmargitával közös önkormányzati hivatalként működünk 2021. január 1-jétől.
Gyakorlatilag nekik is van egy költségvetésük, nekünk is van egy költségvetésünk, és
ezek összeérnek egy féléves beszámoló formájában. Ezt a féléves beszámolót készítette
el Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőnk.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Igen, megtárgyaltuk. Egy féléven túl vagyunk, úgy néz ki, hogy eddig zökkenőmentesen
megy minden. Elfogadásra javasoljuk a Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Más valakinek van-e hozzáfűznivalója?
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A mellékelt táblázat alapján kiderül, hogy az irányzatok nagyjából az év elején
elfogadott költségvetés szerint vannak. Különösebb változás nem történt benne.
Gál István Attila alpolgármester:
Esetleg annyit lehet hozzáfűzni, hogy amitől nagyon féltünk, az nem következett be.
Működik a dolog, mindenféle nagyobb anyagi, vagy személyes ellentét nélkül. Ez egy
örömteli dolog lehet.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Korrekten áll mindkét önkormányzat az egyesüléshez.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Ha az előterjesztéshez nincs más vélemény, hozzáfűznivaló, akkor
aki a Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, az
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a beszámolót.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. január 01. és 2021. július 31. közötti időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen
szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

68/2021. (IX. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. január 01. és 2021. július
31. közötti időszak gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. január 01. és 2021. július 31. közötti időszak gazdálkodásáról
szóló beszámolóját és az alábbi döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. január 01. és 2021. július 31. közötti időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
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6. Napirendi pont:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulójában történő részvételre
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
A régi motorosok tudják, hogy ez egy évekre visszanyúló történet
Önkormányzatunknál. Főleg a felsőoktatásban, illetve a középiskola végzős
évfolyamában tanulók részére biztosított támogatási rendszer. „A” és „B” típusú
pályázatot írnak ki évről évre. Ahogy átolvastam, az elmúlt évhez képest a kiírás nem
módosult. Az „A” típusú pályázat 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
míg a „B” típusú pedig 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakó hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló tanulók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben,
felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében teljes idejű, nappali munkarendben
alapfokozatot, és szakképzettséget eredményező alapképzésben mesterfokozatot, és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, vagy
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű, 2021/22-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik
2022/23. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű, nappali
munkarendű alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
Ezek az alapvető részvételi lehetőségek, ezeken kívül a pályázati felhívás további
részleteket, feltételeket tartalmaz. Kérem a tanulókat, illetve szüleiket, hogy olvassák át
részletesen, és ennek megfelelően adják majd be a pályázatokat.
Kérdezem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tárgyalták-e a javaslatot?
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Szerintem a magam, a Testület, illetve a Bizottság nevében is mondhatom, hogy eddig
is támogattuk, és ezután is támogatni fogjuk a tiszacsegei fiataljainkat. Nem kérdés,
hogy szeretnénk, hogy a Képviselő-testület elfogadja a határozatot, hogy csatlakozzunk
a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.
Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző:
Még annyival egészíteném ki, hogy október 5-én kerül kiírásra a pályázat, mind az
interneten, mind a hirdetőtáblán megtalálható lesz. Várjuk a jelentkezéséket. A
benyújtási határidő pedig november 5. lesz, tehát egy teljes hónap rendelkezésre áll a
benyújtásra.
Szeli Zoltán polgármester:
A támogatási összegünk pedig 5.000, - Ft, amelyhez ugyanennyit ad hozzá a Kormány,
és ugyanennyit az iskola. Így egy ilyen 15.000, - Ft-os támogatásban részesülnek a
diákok.
Van-e még valakinek kiegészítenivalója hozzá? Nincs.
Akkor aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
2022. évi pályázati fordulójában részt vegyen, az kérem kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a csatlakozási
javaslatot. Köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójában
történő részvételre vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:

22

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2021. szeptember 30. napján megtartott nyílt üléséről
69/2021. (IX. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi
pályázati fordulójában történő részvételre.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójában történő
részvételre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.
2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.
4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPERBursa rendszerben, az általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
5. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot aláírja és határidőre az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére megküldje.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
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7. Napirendi pont:
Javaslat a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Ez a „Külterületi hely közutak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódik, amely már
benyújtásra került. A hiánypótlás keretén belül itt is egy-két pontosításra van szükség.
A Bizottság tárgyalta-e?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
A Bizottság, 4 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra javasolja a határozat
módosítást.
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek véleménye, hozzáfűznivalója?
Tehát ez a külterületi utas pályázatunk, amelyet már benyújtottunk, csak a határozatban
egy-két elnevezést, távolságot kellett pontosítani.
Ha nincs hozzáfűznivaló, akkor aki a határozat módosításával egyetért, kérem
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadta a Képviselő-testület.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú
határozat módosítására vonatkozó javaslatot – 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal –
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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70/2021. (IX. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat módosítására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 14/2021. (VII. 8.) KT.
számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. A 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat rendelkező része az alábbi 3., illetve 4.
ponttal egészül ki:
„3. A projekt címe: „Külterületi helyi közutak fejlesztése Tiszacsegén”
4. A projekt megvalósításának helyszínei:
Tiszacsege HRSZ.: 0851/2 (Szilvás)
Tiszacsege HRSZ.: 0904, 0929 (Zátony III. utca folytatása)
Tiszacsege HRSZ.: 0917/2, 0917/3, 0922 (Iskola utca folytatása)
Tiszacsege HRSZ.: 0996, 01007/5, 01016/2, 01011, 0981 (Bucsai dűlő)”
Határidő: esedékességkor
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

8. Napirendi pont:
Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/23 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási
jog törlésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Ez helyileg a Szélső utca 17. szám alatti üdülőingatlanra vonatkozik. Első vásárlásra
úgymond mi vagyunk bejegyezve, és a kérelmező szeretné ezt a bejegyzést a
Földhivatalnál levetetni.
Kérdésem az, hogy tartunk-e igényt erre a Szélső utca 17. szám alatti ingatlanra? Ha
nem, akkor javaslom, hogy járuljon hozzá a Képviselő-testület a visszavásárlási jog
törléséhez.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta-e a javaslatot?
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Igen, tárgyaltuk. A Bizottság úgy gondolja, hogy nem tartsunk igényt az ingatlanra, és
a visszavásárlási jog törlését javasolja elfogadásra.
Szeli Zoltán polgármester:
Aki a Tiszacsege belterület 2940/23 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege,
Szélső utca 17. szám alatti ingatlanra, Tiszacsege Város Önkormányzata javára
bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez hozzájárul, az kérem kézfelnyújtással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 2940/23
helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlésére vonatkozó
javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

71/2021. (IX. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/23 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett
visszavásárlási jog törlésére
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város
Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 2940/23 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett
visszavásárlási jog törlésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tiszacsege belterület 2940/23
helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Szélső utca 17. szám alatti ingatlanra,
Tiszacsege Város Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez
hozzájárul.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a visszavásárlási jog törlésével kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt jelen
határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: 1. és 3.: Szeli Zoltán polgármester
2. dr. Lajter Zoltán mb. jegyző
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9. Napirendi pont:
Javaslat a 67/2020. (VIII. 31.) KT. számú határozat megerősítésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
A Szarvas-Fish Kft. az előző években víziközmű beruházást végzett, amely keretében a
gerincvezeték főágának egy szakaszát helyezte kintebb közterületre, ugyanis előtte az ő
tulajdonában lévő magánterületen helyezkedett el ez a főág. Egy bekötés által erre fény
derült, ezért ők ezt közterületre kihelyezték, és szeretnék ennek a tulajdonjogát átadni
az Önkormányzatnak.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Igen, elfogadásra javasoljuk.
Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző:
Én csak annyival egészíteném ki a Polgármester úr által elmondottakat, hogy ez egy
2020-as határozat, amelyet követően nem történt meg az ősz folyamán az átruházási
szerződésnek a megkötése. A Kormányhivatallal egyeztetve, azt gondoljuk, hogy mivel
időközi választás volt, tehát azóta változott a Képviselő-testület összetétele, illetve a
polgármester személye, így érdemes lenne, mielőtt megkötjük a szerződést,
megerősíteni ezt a szándékot, hogy átvesszük ezt a gerincvezeték szakaszt.
Szeli Zoltán polgármester:
Aki a térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés megkötésével egyetért, az kérem
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 67/2020. (VIII. 31.) KT. számú
határozat megerősítésére vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az
alábbi határozatot hozza:
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72/2021. (IX. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a 67/2020. (VIII. 31.) KT. számú határozat megerősítésére
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 67/2020. (VIII. 31.) KT.
számú határozat megerősítésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 67/2020. (VIII. 31.) KT. számú
határozatát megerősíti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes tulajdonjog
átruházási szerződés megkötésére, valamint az üzemeltetésre átadással és vezetékjog
bejegyzésével kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

10. Napirendi pont:
Javaslat a szociális célú tüzelőanyag megvásárlására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
Ebben az évben is kiírta a Belügyminisztérium a szociális tüzelőanyag pályázatát, amely
benyújtásra került, és 14.706.600, - Ft támogatást nyert el Tiszacsege. Az előző
képviselő-testületi ülésen döntöttünk arról, hogy lágylombos tűzifa vásárlására kerüljön
sor. A Nyírerdő Zrt. adott be árajánlatot, amely szerint a támogatói okiratban szereplő
1158 erdei köbméter helyett, kb. 1287 erdei köbméter lágylombos tűzifát tud biztosítani
9.000, - Ft/m3 + ÁFA összegért. De azt hozzáteszem, hogy a szállítási költség majd
minket fog terhelni.
Egy betárolási előszerződésnek köszönhetően, a tűzifa szállítása már megkezdődött.
Körülbelül 400 m3 tűzifa már beérkezett a vásártérre, a Homokhát II. utcai
telephelyünkre. Reméljük, hogy minél hamarabb el tudjuk kezdeni a kiosztását.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta-e a javaslatot?

28

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2021. szeptember 30. napján megtartott nyílt üléséről
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor a pályázat lezárulhat, a tényleges döntés megvan, akkor a lakosságot kiértesítjük
majd, hogy milyen formában, hogyan lehet átvenni majd a tűzifát, kik jogosultak rá.
Elképzelhető, hogy az előző évek gyakorlata valamilyen szinten módosulni fog.
Valószínűleg kérelmet kell beadni majd. De erről mindenképpen értesíteni fogjuk a
tisztelt lakosságot.
Aki egyetért azzal, hogy a Nyírerdő Zrt.-vel kössük meg a szociális célú tűzifa
megvásárlására vonatkozó értékesítési szerződést, az kérem kézfelnyújtással jelezze. A
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag
megvásárlására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:

73/2021. (IX. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a szociális célú tüzelőanyag megvásárlására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális célú
tüzelőanyag megvásárlására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyírerdő
Zrt.-vel (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 29., adószám: 11252005-2-15,
képviseli: Dr. Szalacsi Árpád vezérigazgató) kívánja - a szociális célú tűzifa
megvásárlására vonatkozóan - megkötni az értékesítési szerződést.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Nyírerdő Zrt.-vel történő
tárgyalások lefolytatástára és az értékesítési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
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11. Napirendi pont:
Javaslat a Csegei Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Szeli Zoltán polgármester:
A Nyugdíjas Egyesületünk egy támogatási kérelmet nyújtott be, kézműves anyagokra,
belépődíjakra, kirándulásra. 200.000, - Ft összegben szeretne egy kis támogatást kérni.
Javaslom ennek a támogatásnak az odaítélését, mert tényleg bármikor számíthatunk a
Nyugdíjas Egyesületre. Ezúton is szeretném megköszönöm nekik az eddigi munkájukat
és továbbra is bízunk benne, hogy bármilyen rendezvényünkön nagyon szívesen részt
vesznek és segítenek bennünket.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta-e?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Csatlakozunk Polgármester úrhoz, a Bizottság is úgy határozott, hogy nagyon szívesen
támogatjuk a Nyugdíjas Egyesületet. A határozati javaslat elfogadását javasoljuk.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Más valakinek van-e még hozzáfűznivalója? Nincs.
Akkor aki egyetért a Nyugdíjas Egyesület támogatásával, az kézfelnyújtással jelezze.
Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. Köszönöm szépen.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csegei Nyugdíjas Egyesület
anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot – 7 fő
igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
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74/2021. (IX. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tárgy: Javaslat a Csegei Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének
elbírálására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csegei Nyugdíjas
Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot és a
következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Csegei Nyugdíjas Egyesület
részére 200.000, - Ft, azaz kétszázezer forint összegű működési támogatást biztosít,
amelyet az Egyesület kizárólag a támogatási cél megvalósításával kapcsolatos költségek
fedezetére fordíthat.
2. A támogatás Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének a 2021. évi
költségvetésről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete 14. számú melléklete
alapján kerül biztosításra a Csegei Nyugdíjas Egyesület részére.
3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről Szabó Tibornét, a Csegei Nyugdíjas Egyesület elnökét, jelen határozat
megküldésével tájékoztassa.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csegei Nyugdíjas Egyesület a
támogatási kérelem szerinti tartalommal megállapodást köt.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
5. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja a pénzügyi iroda
vezetőjét a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
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12. Napirendi pont:
Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés szóban előadva.)

Szeli Zoltán polgármester:
Menjünk kronológiailag visszafelé. Nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki
megtisztelte a Szüreti Bál rendezvényünket, valamint nagy-nagy elismerés, köszönet
azoknak, akik megszervezték, illetve támogatták rendezvényünket. Szeptember 25-én
került megrendezésre a szüreti felvonulásunk, és az azt követő bál, illetve egy ilyen
hagyományőrző találkozó. Itt nekem most van egy teljes listám, engedjék meg, hogy ezt
felolvassam.
Köszönjük szépen először is a Dr. Papp József Városi Könyvtár dolgozóinak az
áldozatos munkájukat. Ezen kívül, köszönjük szépen Kocsis Sándornak, aki bíró-, és
konferáló szerepet töltött be, Újlakán Nándornak, aki nagyon szép verssel ajándékozta
meg az ottlévőket, a Nyugdíjas Egyesületünknek, a Tiszacsegei Hagyományőrző
Néptáncegyesületnek, valamint a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárdának és akik
távolabbról jöttek: a Polgári Citera Zenekar, a Tiszalöki Népzenei Együttes, az Egyeki
Néptánccsoport, valamint Görbeháza Nyugdíjas Egyesülete voltak, akik megtisztelték a
rendezvényünket.
Ezt a rendezvényt támogatta Tiszacsege Város Önkormányzata, a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet, akik szintén az előzetes szervezői munkában
nagyon nagy részt vállaltak, valamint a későbbiek során a rendezvény helyszínének
visszaállításában szintén. Köszönöm szépen a közmunkaprogramosainknak, akik részt
vettek benne. Aztán a Városi Óvoda és Bölcsőde munkáját is nagyon szépen köszönjük.
Illetve a Tiszacsegei Polgárőr Egyesületnek a munkáját, a helyi sajátosság és
mezőgazdasági programunknak, aztán a Tiszacsegei Sportegyesületnek a
hozzájárulását. A Patás Pajtás Lovasudvarnak a jelenlétét, és a színvonalas kis műsorát,
felvonulását. Köszönjük a Tisza Papírgyár vállalat hozzájárulását a pótkocsival. A
Sylvestris Kft.-nek a hozzájárulását a kamionnal, illetve Bana Józsefnek, aki vállalta a
kamion vezetését. A ProKálló-Sec Kft.-nek, aki a biztonsági szolgálatot látta el. Szintén
köszönjük Tóth Norbertnek, aki a lovaival járult hozzá a rendezvényünkhöz a felvonulás
során. Aztán Hajdu Józsefnének és Kis Máriának, akik a kidoboló személyeink voltak
és azoknak is, akik véletlenül kimaradtak, nagyon szépen köszönjük.
Én úgy gondolom, hogy mindenki jól érezte magát, és mindenki egy nagyon jól sikerült
kis rendezvényen vehetett részt szeptember 25-én.
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Szeptember 23-án, Nádudvaron Jegyző úrral vettünk részt a TOP Pluszos felhívás
ismertetőjén, ahol elhangzottak újra azok a pályázati felhívások, feltételek, amelyeket
tavasszal a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnál már hallottunk egyszer. Lényegében,
ahogy időben egyre közelebb érünk a pályázat beadásához, most már pontosabb
pályázati kiírásokat láthattunk, hallhattunk. A TOP Plusz Operatív Program tervezet 4.0.
verziója alapján, helyi gazdaságfejlesztés, településfejlesztés, települési szolgáltatások,
fenntartható városfejlesztés, klímabarát megye témakörökben lehet az első körben
beadni pályázatokat. Aztán be lehet adni megyei és térségi fejlesztések területén,
fenntartható városfejlesztés, helyi és térségi közszolgáltatások témakörben. És ugye
ezekben alprogramonként fel vannak sorolva, hogy mikben lehet részt venni.
Feladatunk az, hogy a közeljövőben az előző tavaszi irányzatnak megfelelően,
megerősítsük a szándékunkat. A szándékunk az, hogy a Tiszacsege belterületén a
városközpontunkat szeretnénk felújítani, ez belefér a felhívás egyik pályázatába.
Valamint a másik pedig az energetikai felújítás két helyszínen, az egyik az
Önkormányzat épülete, a másik pedig a Városi Könyvtárunk. Ennek az előzményeiben
már léptünk, a felmérések megtörténtek, tehát vannak előkészületeink.
A harmadik, amit én még szeretném, ha bevinnénk a pályázatba, az a belterületi utaknak
a felújítása. Hogyha beleférne a támogatási összegbe valahová, illetve a pályázható
részletekbe, akkor belterületi utakra szeretnénk, ha be tudnánk beadni a pályázatot.
Kérném majd, hogy a Képviselő-testülettel együtt nézzük át, pontosítsuk ezeket, és
minél hamarabb erőteljesen készüljünk ezeknek a pályázatoknak a beadására. Az
előkészületi munkákkal hogyha készen vagyunk, akkor időben be tudjuk ezeket adni, és
nagyobb esélyünk van arra, hogy amíg a keretösszeg ki nem merül, nyertes pályázataink
legyenek.
Nem tudom, hogy Jegyző úrnak van-e esetleg valamilyen kiegészítenivalója?
Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző:
Szerintem Polgármester úr elmondott mindent, amit én szerettem volna. Igyekszünk,
azon lesz a Hivatal, hogy amire tudunk, azokra pályázzunk.
Szeli Zoltán polgármester:
Szeptember 17-én Berettyóújfalun voltunk a Közfoglalkoztatási Kiállításon, jómagam,
Alpolgármester úr, a közfoglalkoztatási koordinátorunk, Bohács János, illetve néhány
közfoglalkoztatottakkal, akik nagyon szépen berendezett kis bemutató pavilonnal
mutatták be a Tiszacsegén a közfoglalkoztatás keretén belül elkészült, vagy
folyamatosan készülő termékeinket. Megdicsértek bennünket, illetve nagyon szép
munkához kaptunk dicséretet. Úgyhogy köszönöm szépen itt is a
közmunkaprogramunkban dolgozóknak, illetve az irányítóiknak is a munkájukat.
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Alpolgármester úr, esetleg valami hozzáfűznivaló?
Gál István Attila alpolgármester:
Köszönjük szépen a Hagyományőrző Néptánc Egyesületnek a színvonalas műsort,
amivel az ott jelenlévő, szép számú közönséget megajándékozták. Tényleg egy embert
próbáló műsort adtak elő a gyerekek, úgyhogy le a kalappal előttük.
Szeli Zoltán polgármester:
Így van, elkísért minket a Hagyományőrző Néptánc Egyesület, és nagyon tetszett a
műsoruk mindenkinek. Ez Berettyóújfaluban került megrendezésre, a Főtéren egy egész
napos kiállítás keretében.
Gál István Attila alpolgármester:
Nagyon kedvelt volt a tészta is, meg a varroda által készített tárgyak is. Viszonylag jó
forgalmat bonyolítottunk le.
Szeli Zoltán polgármester:
Szeptember 16-án a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén voltunk Jegyző úrral,
Pénzügyi irodavezető asszonnyal. Megtárgyaltuk az éves költségvetésüket, és az év
további részére vonatkozó terveiket, illetve a féléves beszámolójukat meghallgattuk.
Szeptember 14-én kistérségi társulási ülésen vettünk volna részt, de az elmaradt. Vagyis
Alpolgármester úr megjelent, de úgy tudom, hogy a társulási ülés az elmaradt. Jövő
héten szerdán kerül majd megrendezésre.
Én szeptember 14-én Kabán vettem részt a Művelődési Házban a gazdafórumon, ahol
szintén pályázati forrásokról volt szó. Egyrészt a gazdakörnek, másrészt pedig az
önkormányzatoknak szóló pályázatokról. Ami minket érintett, az a beadott
pályázataink, tehát ezeket ismertették, de egyértelműen ezeken már részt veszünk.
Illetve egy részükben nem tudunk részt venni, ugye a belterületi utaknál ott nem tudtunk
részt venni, ami gazdasági út lett volna. A múltkori testületi ülésen erről szó volt.
Illetve nekem, nekünk még egy kört kellene futnunk, mert a tanyákra vonatkozó
fejlesztésekre is van kiírva pályázat. Nem tudom, hogy Nagymajorra mit tudunk abból
igénybe venni. Azt a héten meg fogjuk még nézni, mert ott is be lehet még adni
különböző fejlesztésekre, hogy Nagymajor belefér, vagy nem fér bele. Itt a villamos
hálózattól kezdve, az ivóvízhálózaton keresztül, sok egyéb dologra is lehet pályázni.
Ezek voltak azok az események, amelyeken részt vettem az elmúlt időben.
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És akkor ezeken kívül még néhány dolog, amiről szeretném tájékoztatnia Testületet,
illetve a kedves lakosságot.
Volt egy Mobilitási Hetünk, amelynek keretében több helyszínen, több alkalommal
voltak szervezett programjaink. Itt is köszönjük a szervezőknek, a lebonyolítóknak a
munkát.
Volt egy kút átadó ünnepség. Az egyik kerekes kutat átadtuk itt a templom előtt.
Szeretnénk felújítani majd még a másik kerekes kutunkat is, amely a Fő utca – Barna
utca kereszteződésében található.
Látja a tisztelt lakosság, örömmel vették már szerintem félig készen is használatba a
Toldi utcán elkészült új útburkolatot. Még ugye folynak a további műveletek, padka
kihelyezése és a csatlakozások javítása.
Aztán elkezdődött az Iskola utcán is az útfelújítás, valamint sikerült a Rákóczi utcának
egy aszfaltburkolattal történő lefedése is. Minőségileg most már sokkal jobb állapotban
lévő útról beszélhetünk.
A közfoglalkoztatás által pedig a Tó utcán egy viszonylag jó minőségű, zúzottköves utat
vehetnek igénybe a lakosok, valamint a program szerint a többi utcán is haladnak végig
a kátyúk javításával. Reméljük, hogy jó darabig ez is a lakosság megelégedésére
szolgálhat. Amennyire a munkaerőnk, gépparkunk, szaktudásunk engedi, annyival
jobbá tesszük ezeket az utakat is. Ahol útalappal szeretnénk ellátni az azzal nem
rendelkező utakat, oda is fogunk érkezni nemsokára, és hátha néhány kisebb eső után
ezeken a helyeken is lazább lesz a talaj és meg tudjuk kezdeni az útjavításokat, az útalap
elkészítését.
Megjelent egy pályázat, a „TeSzedd!” akció, ez pedig az előző évekhez hasonlóan egy
szemétszedési pályázat, akció. Fel fogjuk venni az iskolával a kapcsolatot, majd
megkérem Tóth Imre Képviselőtársamat, hogy koordináljuk már le az iskolával
közösen. Az Önkormányzat beregisztrál erre a pályázatra, és feltérképezzük, hogy hol
van illegálisan lerakott hulladék, amelyeknek nem kéne ott lenniük.
Úgyhogy megkérem a tisztelt lakosságot, hogy ha ők is tudnak ilyenről, akkor jelezzék
azt nekünk, illetve, hogy ha valakit szemét kihelyezésén kapnak rajta, azt is jelezzék,
hiszen mindenféle szemét, hulladék kirakása a közterületre szigorúan tilos, és
közigazgatási bírságot von maga után.
Felhívnám a kedves lakosság figyelmét arra is, hogy a gally is hulladéknak minősül.
Tehát, hogyha lehet, akkor a saját területén aprítsa, komposztálja, illetve, akinek vegyes
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tüzelésű kazánja van, az ugyanúgy, ahogy tették a szüleink is, ezzel a kis aprítékkal
nagyon jó begyújtani, és használják ott el hasznos dologra.
Visszatérve a „TeSzedd!” akcióra, szeretne beregisztrálni az Önkormányzatunk, és
szeretnénk kérni a gyerekek segítségét. A pályázatnak megfelelően, ez hajtsuk már majd
végre.
A „Babafa” programunk úgy néz ki, hogy sikeresnek mondható. Tíz kérelem érkezett
be a határidőig. A tíz kérelmen szereplő babáknak a nevét eljuttattuk a tűzzománc
plakettet készítő részére, aki hamarosan elkészíti ezeket. Be fogjuk szerezni a babafát,
és akkor ki kell jelölnünk a helyet és az időpontot, amikor ezek a babafák kiültetésre
kerülnek.
Gál István Attila alpolgármester:
Csak azt szeretném kérdezni, hogy sikerült-e megbeszélni azt a dátummódosítást? Volt
két olyan igény, ami éppen nem fért bele a határidőbe.
Szeli Zoltán polgármester:
Módosítottuk a kiírás feltételeit, kitoltuk hosszabb határidőre, úgyhogy aki szerette
volna igénybe venni, az beadta, beadhatta az igényét.
Még egy dolog a pályázatokkal kapcsolatosan. A tanyagondnoki szolgálatunk az ugye
elindult. A tanyagondnokunkat be kell iskoláznunk, és neki most október 1-jétől
kezdődik az oktatás. Tehát a szolgálatot igazából még nem tudja most ellátni. Valamint
a pályázaton nyert kisbuszunk beszerzés alatt áll. Kifizetésre került az OPEL Zafira
kilenc személyes kisbusz, és a jövő héten, illetve egyeztetett időpontban a jövő héttől át
lehet venni, tehát meg fog érkezni és szolgálni fogja a tanyagondnok feladatellátását.
Nem tudom, hogy ez a videó mikorra kerül ki. Talán a holnapi napon nem fog kikerülni,
ezért lehet, hogy okafogyott, de Idősek Napja alkalmából, ettől függetlenül, szeretettel
köszöntöm a szépkorúakat, időskorúakat. A holnapi rendezvényünkre minden
időskorút, szépkorút szeretettel várunk 14:00 órától a Szolgáltató Csarnokba a kis
ünnepségünkre, és az azt követő vacsorára, műsorra. Szeretettel várom a tisztelt
Képviselő-testületet is.
Október 2-án, szombaton egy színházi előadás lesz a Szolgáltató Csarnokban, amire
szintén szeretettel várok mindenkit, a kedves lakosságot, a kedves Képviselő-testületet.
Ennyit szerettem volna. Szeretném megkérdezni a Képviselő-testületet, hogy az
elhangzottakkal, vagy az el nem hangzottakkal kapcsolatosan van-e valamilyen kérdése,
kiegészítenivalója?
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Ha nincs, akkor, ha a polgármesteri beszámolót, jelentést elfogadjátok, akkor azt
kézfelnyújtással jelezzétek. Köszönöm szépen, a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést – 7 fő
igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

75/2021. (IX. 30.) 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

Szeli Zoltán polgármester:
A nyílt ülést bezárom. Még egyszer megköszönöm mindenkinek a munkáját, a
lakosságnak figyelmét és akkor egy tíz perces szünet után zárt üléssel folytatjuk.
Köszönöm szépen.

K. m. f.

Szeli Zoltán s.k.
polgármester

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