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Ikt.sz.: I/8809-1/2021. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 15. 

napján de. 9:50 órai kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó 

termében – megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

  Szeli Zoltán    polgármester 

  Bartha Jánosné   települési képviselő 

  Kalózné Nagy Melinda Rita  települési képviselő 

  Sallai Szabolcs Zoltán  települési képviselő 

  Vásári-Orosz Andrea   települési képviselő 

 

Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

  Dr. Lajter Zoltán   hatósági irodavezető, mb. jegyző 

  Berecz Klaudia   jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Szeretettel köszöntök mindenkit a 2021. október 15-ei képviselő-testületi ülésünkön! 

Köszöntöm a kedves Képviselőtársaimat, köszöntöm a tisztelt lakosságot és a 

Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató új intézményvezetőjét Katona Imrét! 

 

A képviselők közül jelezte Tóth Imre Képviselő Úr a távolmaradását és Gál István 

Alpolgármester Úr betegsége miatti távolmaradását. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület határozatképes 5 fővel. 

 

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 „Javaslat a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet 

elfogadására”  
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Második napirendi pontunk a „Javaslat a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat 

módosítására” 

 

Harmadik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 

évi téli igazgatási szünetének elfogadására” 

 

Valamint a „Különfélék”. 

 

Aki elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait a módosításokkal, az legyen szíves 

kézfelnyújtással jelezze. A Testület egyhangúan elfogadta. Köszönöm. 
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NAPIRENDI PONTOK: 

Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat módosítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi téli igazgatási 

szünetének elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

 

4. Különfélék 
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az előző évekhez hasonlóan a Belügyminisztérium meghirdette az önkormányzatoknak 

a szociális célú tüzelőanyagoknak vásárlásához kapcsolódó pályázatot. Beadtuk a 

pályázatot és 14.766.600, -Ft támogatásban részesült Tiszacsege ezen a pályázaton. A 

Nyírerdő Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot, vele a szerződéskötés folyamatban van. 

9.000, - Ft/m3 áron tudja részünkre biztosítani a puha lombozatú fát. 1287 m3 erdei 

köbméter tűzifát tudunk szétosztani ebben a mennyiségben. A szállítási költsége ennek a 

mennyiségnek 3.000, -Ft + Áfa/m3 ,ezt saját költségből kell fedezni majd. Akkor most 

nekünk ebben a rendeletben azt kell meghatározni, hogy kik kapjanak ebből a szociális 

tűzifából.  

Megkérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Az első és legfontosabb, ami 

az előző évhez képest változik, a Kormányhivatal jelezte, hogy a szociális tűzifa 

támogatást kérelmezni kell. Aki jogosult rá annak papíralapon kell kérelmezni. Amit 

javasol a Bizottság az az, hogy próbáljuk szélesebb körbe kiterjeszteni ezt a tüzifa osztást. 

Úgy gondoltuk, hogy ennek az értékhatárát meg kell, hogy állapítsuk. A szociális 

rendeletben a lakásfenntartási, vagy éppen gyógyszertámogatási rendeletünk úgy van, 

hogy a jövedelemhatár 85.800, - Ft. Ezt a jövedelemhatárt a fa tekintetében szeretnénk 

nettó 100.000, - Ft-re felemelni. Mondjuk egy olyan nyugdíjas vagy nyugdíjas pár 

200.000, - Ft-ot kap, de nem jogosult gyógyszertámogatásra, ők legalább ezt a tűzifát 

megkapják.  

A másik javaslatunk az az lenne, hogyha olyan személyek adják be a kérelmet, akik nem 

rendelkeznek fatüzelésű kályhával vagy éppen kazánnal, akkor jövő évben kicsúsznának 

ebből.  

A Bizottság ezekkel a változtatásokkal szeretné ezt elfogadásra javasolni. A honlapon 

fent lesz minden tájékoztatás ezzel kapcsolatosan. Egy főre kb. olyan 2 m3 jut majd 

számításaink szerint. 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Csak két dolgot szeretnék említeni. Kiegészíteném Elnök Urat, hogy maximum 5 m3-t 

átírnánk maximum 3 m3-re. Az 5 m3 is maradhatna, de így jobban átláthatóbb, 

egyértelműbb, hogy ilyen határt szab a Testület, illetve a pályázati felhívás is előírja, hogy 

maximum 5 m3-t tudunk az igénylőknek adni, ezt 3 m3-re vinnénk le. Amit mondott Elnök 

úr a Kormányhivatallal kapcsolatosan annyival egészíteném ki, illetve helyesbíteném, 
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hogy ők azt mondták az előnyben részesítők körét úgy tudjuk a legjobban meghatározni, 

ha kérelem alapján betudjuk kérni azokat a papírokat, amik alapján jogosultak bizonyos 

ellátásokra pl. aktív korúak ellátására és ebből kifolyólag gondoltuk, hogy a korábbi 

hivatalból eljárás helyett egy kérelemre alapuló eljárást vezetnénk be. Csak ennyivel 

szerettem volna kiegészíteni.  

 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

Még annyi maradt el a szankciónál, hogy aki tovább értékesíti. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Igen. Felhívnánk a lakosság figyelmét, hogy a rendelet 9. § -a szerint hogyha valaki 

tovább értékesíti a tűzifát, vagy megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult 

igényelte, az a következő évben ettől a támogatástól el fog esni. Valamint nem tudom 

elhangozz-e, de 2021. november 9-ig be kell adni a kérelmet. Tehát megkérjük a 

lakosságot, aki a rendelet alapján jogosult lesz a támogatásra az mindenképp adja be a 

kérelmét. A köbméterre visszatérve, valószínű, hogy egy 2 m3 fog jutni háztartásonként, 

akik jogosultak lesznek rá, az előző évek statisztikáját figyelembe véve.  

Kérném, hogy aki a rendelet tervezetet ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja az 

kézfelnyújtással jelezze. A Testület egyhangúlag elfogadta.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa 

támogatásról szóló rendelet elfogadására vonatkozó rendelet tervezetet – 5 fő igen 

szavazattal - elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2021. (X.18.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásáról 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és 132. § (4) bekezdésének g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
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megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 

Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

a) jövedelem: a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 

egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni; 

b) lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló törvényben meghatározottak az irányadóak; 

c) környezettanulmány (helyzetértékelés): az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni 

viszonyainak, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata; 

d) háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közössége, 

függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni 

azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki 

tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik. 

 

2. § 

E rendelet célja a szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság feltételeinek, a tűzifa 

rászorultsági alapon történő szétosztása, eljárási szabályainak meghatározása. 

 

3. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint – Tiszacsege város közigazgatási területén 

állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, 

valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg 

a támogatás. 

(3) Tiszacsegén lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben 

- ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként. 

 

 

4. § 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatásával 

kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki jogosultságról egyedi 

határozattal dönt. 

 

2. A természetbeni juttatás 

5. § 

(1) A rendelkezésre álló keret erejéig térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi 

feltételek egyidejű fennállása esetén a polgármester által meghatározott, de háztartásonként 

maximum 3 m3
 mennyiség erejéig az: 

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak 

szerint benyújtotta, 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, 
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c) akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nettó 100.000,- 

forintot. 

(2) A támogatás odaítélésekor előnyt élvez 

a) az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni 

vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők 

közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülő) jogosult, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

 

6. § 

Nem jogosult a támogatásra: 

a) az a személy vagy család, azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával nem fűthető, 

b) az a személy, aki nem lakik életvitelszerűen abban az ingatlanban, amely vonatkozásában 

kéri a támogatást, 

c) aki nem lakott ingatlan vonatkozásában kéri a támogatást. 

 

3. A jogosultság megállapítása 

7. § 

(1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő 

időpontja 2021. október 19. napja, a benyújtás végső határideje 2021. november 9. napja. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

(2) A kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. 

(3) Az önkormányzat a tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. 

(4) A természetbeni juttatás házhozszállításáról a jogosultnak szükséges gondoskodnia. 

 

8. § 

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valóságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány készíthető. 

 

9. § 

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag 

megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen 

biztosított tűzifa esetében a vételár visszafizetésére, valamint a következő évben a szociális célú 

tüzelőanyag támogatására való jogosultságát elveszti. 

 

4. Záró rendelkezések 

10. § 

Ez a rendelet 2021. október hó 19. napján lép hatályba. 

 

11. § 
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Hatályát veszti Tiszacsege Város Polgármesterének a szociális célú tűzifatámogatásról szóló 

11/2020. (X.I.27.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Tiszacsege, 2021. október 15. 

 

 

 Szeli Zoltán s.k. Dr. Lajter Zoltán s.k. 

 polgármester mb. jegyző 

  hatósági irodavezető 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat módosítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A második napirendi pontunk a korábban már tárgyalt „Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális és eszközfejlesztési című” pályázat beadásával kapcsolatos. A 

pályázat még kidolgozás alatt volt az elmúlt napokban is. Közben az építőanyagárak 

emelkedtek, és ez az ÉNGY tételek mivel emelkedtek ezeket frissíteni kellett. Így a 

költségvetése a pályázatnak 160.483, -Ft-tal meg emelkedett. Tehát a frissített értékek 

miatt emelkedik a pályázati összeg. A bruttó 101.268.513 Ft. melynek az önrésze 

10.126.851, - Ft a frissített állapotban.  

Megkérem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.  

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen tárgyalta. 3 igen szavazattal és 1 fő tartózkodással elfogadásra javasolja.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Kérdezem, hogy aki ezzel a módosítással elfogadja továbbra is a pályázat benyújtását, 

akkor az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 

tartózkodással elfogadta a pályázat benyújtását.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú 

határozat módosításáról szóló javaslatot– 4 fő igen szavazattal és 1 fő tartózkodással - 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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82/2021. (X. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tárgy: Javaslat a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat módosítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 25/2021. (VIII. 5.) KT. 

számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza  

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 25/2021. 

(VIII. 5.) KT. számú határozat rendelkező részének 4. pontja helyébe az alábbi szöveg 

lép: 

 

„Tiszacsege Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 

önerő összegét, 10.126.851, - Ft-ot, azaz tízmillió-százhuszonhatezer-

nyolcszázötvenegy forintot a költségvetésében saját bevételei terhére biztosítja.” 

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi téli igazgatási szünetének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Harmadik napirendi pontunk „Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 

évi téli igazgatási szünetének elfogadására”.  

Megkérdezem a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.  

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság elfogadásra javasolja ezt a határozati javaslatot.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy 2021. december 27. napjától 2021. december 31. 

napjáig, 5 munkanapon át rendelnénk el igazgatási szünetet, ezt tartalmazza a javalat. 

Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Ha nincs, akkor aki ezt a napirendi pontot elfogadja 

az kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta a Képviselő- 

testület.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Tiszacsegei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi téli igazgatási szünetének elfogadására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen 

szavazattal - elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

83/2021. (X. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi téli igazgatási 

szünetének elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi téli igazgatási 

szünet elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi téli igazgatási szünet 

időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2021. december 27-től - 2021. december 31-ig (5 munkanap). 

 

2. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyelet útján biztosítja a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: dr. Lajter Zoltán mb. jegyző 

 

 

4. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Szeretném tájékoztatni a lakosságot, illetve a tisztelt Képviselő-testületet, hogy két nappal 

ezelőtt kaptunk értesítést. Újabb két pályázatunk nyert a Magyar Falu Programban. Az 

egyik a temető infrastrukturális fejlesztése 5.000.000, -Ft értékben. A másik pedig az 

orvosi rendelő kialakítása 12.000.000, -Ft értékben. Elmondom, hogy mit tartalmaznak 

ezek. A temetőben már nyílt egy új parcella és szeretnénk a vizet, a villanyt, utat 

kialakítani az új parcellában. Az 5.000.000, - Ft értéknek megfelelően az ivóvíz és az út 

prioritást. Természetesen, ha a keret engedi, akkor lesz benne világítási is egy két helyen 

amennyit enged a pályázati keret. A másik az orvosi rendelő, itt a fogorvosi rendelőnk 
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ugye két helyszínen van. Az egyik egy szolgálati lakással egybekötve a Fő utca 11. szám 

alatt. A másik pedig a Templom utcán van. A fogorvosi rendelőnk mögött volt valamikor 

egy szolgálati lakás és azt terveztük tavasszal, hogy ezt jó volna, ezt a lakást átalakítani 

fogorvosi rendelőnek. Így onnan a Fő utcáról áttudnánk hozni és egy helyen lenne a két 

körzet. Erre nyertünk most 12.000.000, - Ft-ot a Magyar Falu Program pályázat keretein 

belül.  

 

Szeretném értesíteni a kedves lakosságot, hogy ne feledkezzenek el hétfőn október 18-án 

17:00 órától lakossági fórumot tartunk a Szolgáltató Csarnokban. Valamint a hónap 

utolsó csütörtökén október 28-án közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi 

ülés lesz.  

 

Megköszönöm mindenki figyelmét, köszönjük szépen a lakosságnak, Képviselő-

testületnek. Az ülést bezárom.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

hatósági irodavezető, mb. jegyző 

  

 


