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Ikt.sz.: I/9331-1/2021. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 28. 

napján du. 15:20 órai kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó 

termében – megtartott közmeghallgatással egybekötött nyílt testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

  Szeli Zoltán    polgármester 

  Gál István Attila   alpolgármester 

  Bartha Jánosné   települési képviselő 

  Kalózné Nagy Melinda Rita  települési képviselő 

  Sallai Szabolcs Zoltán  települési képviselő 

  Tóth Imre    települési képviselő 

  Vásári-Orosz Andrea   települési képviselő 

 

Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

  Dr. Lajter Zoltán   hatósági irodavezető, mb. jegyző 

  Berecz Klaudia   jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 

Jónapot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a Tisztelt Képviselő-

testületet, köszöntöm a lakosságot a 2021. október 28-i soron következő képviselő-

testületi ülésünkön, amely közmeghallgatással egybekötött. Sajnos a lakosság részéről 

nem érkezett senki. Megállapítom, hogy a Testület határozatképes, mivel minden 

képviselő jelen van.  

 

Felkérném jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Klaudiát, aki ezzel a javaslattal egyetért, 

kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm, egyhangúan elfogadta a Testület. 

 

Szeretném felolvasni a napirendi pontjainkat: 

Első napirendi pont: „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének a 

település köztisztaságáról szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

módosítására”. 

 

Második napirendi pont: „Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására”. 

 

 

Harmadik napirendi pont: „Javaslat a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. 

(III.27.) önkormányzati rendelet módosítására”. 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-3-SP-1644
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Negyedik napirendi pont: „Javaslat Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

közművelődési intézmény létesítésére, valamint javaslat az intézményvezetői feladatok 

ideiglenes ellátása vonatkozásában megbízás adására”. 

 

Ötödik napirendi pont: „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei 

szállító állományáról”.  

 

Hatodik napirendi pont: „Javaslat a 2020. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató 

elfogadására”.  

 

Hetedik napirendi pont: „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 vonatkozó pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására”. 

 

Nyolcadik napirendi pont: „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 vonatkozó 

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására”. 

 

Kilencedik napirendi pont: „Javaslat a Tiszacsege belterület 7666/27 helyrajzi számú 

ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törlésére”. 

 

Tizedik napirendi pont: „Javaslat támfalas partvédelem kialakításhoz való 

hozzájárulásra”. 

 

Tizenegyedik napirendi pont: „Javaslat a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 

támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására”. 

 

Kiegészülne még a meghívóban szereplő napirendi pontok négy napirendi ponttal és a 

különfélékkel: 

 

Tizenkettedik napirendi pont: „Javaslat a Tiszacsege belterület 7666/128 helyrajzi 

számú ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség és elidegenítési és terhelési tilalom 

törlésére.”. 

 

Tizenharmadik napirendi pont: „Javaslat az Előre vízisport részére hozzájáruló 

nyilatkozat kiadására és együttműködési megállapodás megkötésére”. 

 

Tizennegyedik napirendi pont: „Javaslat a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakó Egycélú 

Társulás megszüntetésére”. 

 

Tizenötödik napirendi pont: „Javaslat a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi 

Egyesület támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálására”. 

Tizenhatodik napirendi pont: 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: 

 

Közmeghallgatás 

 

1. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének a település 

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

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

3. Javaslat a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (III.27.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4. Javaslat Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény 

létesítésére, valamint javaslat az intézményvezetői feladatok ideiglenes ellátása 

vonatkozásában megbízás adására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

5. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállító állományáról  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

6. Javaslat a 2020. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató elfogadására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

7. 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 vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánítására. 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

8. 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 vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánítására. 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

9. Javaslat a Tiszacsege belterület 7666/27 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

elidegenítési tilalom törlésére 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

10. Javaslat támfalas partvédelem kialakításhoz való hozzájárulásra 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-3-SP-1644
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-3-SP-1644
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11. Javaslat a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány támogatására vonatkozó kérelmének 

elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

12. Javaslat a Tiszacsege belterület 7666/128 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

beépítési kötelezettség és elidegenítési és terhelési tilalom törlésére 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

13. Javaslat az Előre vízisport részére hozzájáruló nyilatkozat kiadására és együttműködési 

megállapodás megkötésére. 

 Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

14. Javaslat a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakó Egycélú Társulás megszüntetésére 

 Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

15. Javaslat a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület támogatásra vonatkozó 

kérelmek elbírálására 

 Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

16. Különfélék 

 

 

 

Zárt ülés: 

 

 

1. Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021” elnevezésű pályázat keretén belül 

megnyert, Tiszacsege belterületén található Óvoda utcán, valamint a Hataj utcán 

található gyalogjárda   felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok 

kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Különfélék 

 

  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2021. október 28. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 

5 
 

 

1. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének a település köztisztaságáról 

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

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez egy ebben az évben, április hónapban hozott rendelet, melyet a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal felülvizsgált, mivel vírushelyzet miatt a köztisztasági rendeletünknek 

ezek a részét nem lehet módosítani. 

Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

A Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Tehát újra az eredeti állapota lépne életbe a 

köztisztasági rendeletünknek, ki kellett venni azokat a módosításokat, amelyeket év 

elején elfogadtunk. 

 

 Aki elfogadja ezt a módosítást, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A módosítást a 

Testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

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

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet – 7 fő igen 

szavazattal - elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

24/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 

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

 

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

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

(1) bekezdés 5. és 19. pontjaiban, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. 

§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 
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Hatályát veszti a település köztisztaságáról szóló 4/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 

a) 3. § (6) bekezdése, 

b) 5. § (3) bekezdése, 

c) 7. § (3) bekezdése, 

d) 1. melléklete. 

2. § 

Ez a rendelet 2021. november 3-án lép hatályba. 

 

Tiszacsege, 2021. október 28. 

 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

mb. jegyző 

hatósági irodavezető 

 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse a módosítás lényegét. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

 Köszönöm szépen Polgármester Úr. Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr, 

Jegyző Úr.  

 Tiszacsege Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését második alkalommal 

tárgyalja a Képviselő-testület. Az előző rendelet-módosítást követően szeptember 30-ig 

beérkezett központi költségvetési pótelőirányzatok, valamint a képviselő-testület 

költségvetést érintő döntéseinek előirányzat rendezése indokolja ezt a rendelet-

módosítást. Nagyvonalakban elmondanám, hogy mi is került beépítésre: több sikeres 

Magyar Falu programot nyert az Önkormányzatunk, úgy, mint az út, híd kerékpárfogalmi 

létesítmény építése/felújítása, a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 

közösségszervező bértámogatása, tanya- és falugondnoki buszok beszerzése, 

kommunális eszköz beszerzése, valamint az önkormányzati járdaépítés/felújítás 

anyagtámogatása. A Belügyminisztériumtól nyerte az Önkormányzat a szociális 

tüzelőanyag vásárlására a támogatást, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás is 

megérkezett és az is beépítésre került a rendeletbe. Ezen kívül a kompok, révek állami 

támogatása, valamint a Belügyminisztériumtól belterületi utak/járdák felújítására kapott 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-3-SP-1644
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-3-SP-1644
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támogatás, ez a Toldi út útépítése. Ezek a módosítások kerültek beépítésre, valamint az 

intézmények közül a Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése módosul a dologi 

kiadásokból beruházási kiadásokba kerülnek átcsoportosításra. Itt szeretném 

megjegyezni, hogy a kiküldött rendelet-tervezetben elírás történt, a 3.§ (7) bekezdésében 

a rendelet 27. melléklete helyébe 28. mellékletet kellett volna írni.  

 

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

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Bizottsági ülésen ezt alaposan átbeszéltük, a módosítást elfogadásra javasolja a Bizottság. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Van-e valakinek kérdése, javaslata? 

 

Gál István alpolgármester: 

 Én csak annyit szeretnék mondani, hogy örülök neki, hogy csak azért kell módosítani a 

költségvetési rendeletünket, mert az Önkormányzathoz pályázati pénzek érkeznek. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Kérem, hogy aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával kézfelnyújtással jelezze. 

A Képviselő-testület a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő igen 

szavazattal - elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

25/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  

3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény által biztosított források figyelembevételével, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és 

a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, Tiszacsege 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati 

rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 

2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését) 

„a) 1.460.139.862 Ft költségvetési bevétellel, 

b) 1.704.684.649 Ft költségvetési kiadással és 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-3-SP-1644
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c) 244.544.787 Ft költségvetési hiánnyal” 

(állapítja meg.) 

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 

2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 146.975.008 Ft a 

működési hiány és 97.569.779 Ft a felhalmozási hiány.” 

2. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép. 

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép. 

3. § 

(1) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 27. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklet lép. 

(7) A Rendelet 28. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2021. november 3-án lép hatályba. 

 

 

Tiszacsege, 2021. október 28. 
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Szeli Zoltán 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán 

mb. jegyző 

hatósági irodavezető 

 

 

3. Napirendi pont: 

 

Javaslat a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (III.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya néhány észrevételt tett 

a közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletünkkel kapcsolatban. Ezek főleg 

technikai módosítások. 

 Bizottsági elnök Urat kérdezem, hogy van-e valami kiegészíteni valója az 

előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 A Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-módosítást elfogadásra 

javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Vannak benne olyan pontok, amelyeket hatályon kívül kell helyezni, mert régiek voltak, 

illetve néhányat módosítani kellett, tényleg csak technikai dolgok. 

 Van-e valakinek hozzáfűzni valója? 

 

Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző: 

 Nekem csak annyi, hogy az alapszolgáltatások körét a közművelődésről szóló törvény 

tartalmazza, nyilván kisváros lévén ezt minden nem is tudnánk biztosítani, nem is 

kötelező. Ha megalakul az új intézményünk, ott is elegendő lenne három feladatot 

vállalni a nyolcból. Mi úgy gondoltuk, hogy a nyolcból négyet tudnánk vállalni a./-d./-

ig terjedő pontokig ez lenne, amely tartalmi változás, a többi ahogy Polgármester Úr 

mondta technikai módosítások, illetve az, hogy a törvény előírja, hogy a városnak 

művelődési házat kell üzemeltetni és a nevében is művelődési házként kell szerepelnie 

a költségvetési szervünknek. 

 

  

Szeli Zoltán polgármester: 

 Aki egyetért a rendelet-módosítás elfogadásával, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A 

Képviselő-testület a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló 3/2019. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítását - 7 fő igen 

szavazattal - elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

26/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló  

3/2019. (III.27.) önkormányzat rendelet módosításáról 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019 (III.27.) önkormányzati rendelet 

bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a 

következőket rendeli el:” 

2. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019 (III.27.) önkormányzati rendelet „Az 

Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre” alcím címe helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre és mértéke” 

3. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019 (III.27.) önkormányzati rendelet III. 

Rész címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„III. RÉSZ 

A közművelődési feladatellátás formája, módja” 

4. § 

(1) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019 (III.27.) önkormányzati rendelet 

6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az Önkormányzat az 5. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátását, 

további feladatok biztosítását az alábbi szervezeti keretekben végzi:) 
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„a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, előirányzatai 

felett teljes jogkörrel rendelkező, gazdasági szervezettel nem rendelkező, szakágazati 

besorolása szerint közművelődési besorolású, művelődési központ típusú közművelődési 

intézmény” 

(útján.) 

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019 (III.27.) önkormányzati rendelet 

6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az Önkormányzat az 5. §-ban foglalt közművelődési alapszolgáltatások folyamatos 

hozzáférhetőségét, valamint további feladatainak ellátását az Önkormányzat által fenntartott 

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Közművelődési Intézmény) 

útján biztosítja.” 

5. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019 (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § 

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az Önkormányzat a város kiemelt közművelődési nagyrendezvényeinek támogatásáról a 

tárgyévi költségvetési rendelet elfogadása előtt dönt, a támogatás összegét a tárgyévi 

költségvetési rendeletébe beépíti.” 

6. § 

Hatályát veszti A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019 (III.27.) 

önkormányzati rendelet 

a) 1. §-a, 

b) 2. §-a, 

c) 5. § (1) bekezdés e)–g) pontja, 

d) 6. § (1) bekezdés b) pontja, 

e) aláírása. 

7. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

Tiszacsege, 2021. október 28. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

mb. jegyző 

hatósági irodavezető 
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4. Napirendi pont: 

 

Javaslat Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény létesítésére, 

valamint javaslat az intézményvezetői feladatok ideiglenes ellátása vonatkozásában megbízás 

adására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

 Városunknak előírják, hogy legyen közművelődési intézménye és a valamikori intézmény 

megszűnése óta nem biztosított, ezért nekünk most létre kell hozni egy új intézményt, 

valamint pályáztattuk már több körrel a létrejövő intézmény intézményvezetői beosztását, 

de sajnos eddig érvényes elfogadható pályázatok nem érkeztek be, így most a jelenleg az 

intézményvezetői feladatok ellátására is meg kell bíznunk valakit. 

 Bizottságot kérdezem, hogy tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Bizottságunk a napirendi pontot megtárgyalta, az intézmény megalapítására vonatkozó 

javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 

 

Lajter Zoltán mb. jegyző: 

 Két határozati javaslat került megfogalmazásra, az elsőben magát az alapító okiratot 

fogadná el a Testület, amit irodavezető Asszony tudna továbbítani a Magyar 

Államkincstár felé és megkezdhetnénk az új intézmény létesítésével kapcsolatos 

feladatok ellátását. Tavalyi jogszabályváltozások okán a kulturális szférában dolgozó 

közalkalmazottak 2021. november 01 óta munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak. Ez 

tavaly nem jött létre, mivel nem volt intézmény, de nyilván most az ezzel kapcsolatos 

munkajogi lépéseket is meg kell tennünk, amennyiben a Tisztelt Testület elfogadja a 

határozati javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Van-e még valakinek kiegészíteni valója? Aki egyetért azzal, hogy létrehozzuk a Dr. Papp 

József Művelődési Ház és Könyvtár intézményt, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A 

Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Papp József Művelődési 

Ház és Könyvtár közművelődési intézmény létesítéséről szóló határozati javaslatot - 7 

fő igen szavazattal - elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2021. október 28. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 

13 
 

84/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tárgy: Javaslat Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény 

létesítésére 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Papp József 

Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény létesítésére vonatkozó javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

  

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Papp József Művelődési 

Ház és Könyvtár közművelődési intézmény Alapító okiratát e határozat mellékletében 

foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Dr. Papp József Művelődési Ház és 

Könyvtár költségvetési szervként történő bejegyzéséről soron kívül gondoskodjon a 

Magyar Államkincstárnál. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert arra, hogy a újonnan létesített 

költségvetési szervhez áthelyezett közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyának 

munkaviszonnyá történő átalakulásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat megküldésével 

tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának 

Törvényességi Felügyeleti Osztályát, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-

Bihar Megyei Igazgatóságát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1; 3. és 4.: Szeli Zoltán polgármester 

   2.: dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető 

 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Az intézményvezetői feladatok ellátására a megbízás kezdő időpontja 2022. január 01. 

napja, ez egybeesik az intézmény létesítésének napjával. 

 

Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző: 

 Még most is folyamatban van egy pályázati eljárás és ha nem zárul le eredményesen, 

akkor szükséges megbíznunk valakit az intézményvezetői feladatok ellátására, ezért 

került így megfogalmazásra a határozati javaslat, ez szükséges a Kintcsár felé, hogy meg 

tudjuk alapítani az intézményt. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Tehát akkor 2022. január 01. napjától – amíg nem kerül vezetői beosztás betöltésre – a 

kiírt pályázati eljárás eredményes befejezéséig Kisné Bolacsek Ritát bíznánk meg az 

intézményvezetői feladatok ellátásával.  
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 Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A Képviselő-testület a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményvezetői feladatok 

ideiglenes ellátása vonatkozásában megbízás adásáról szóló javaslatot - 7 fő igen 

szavazattal - elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 85/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat az intézményvezetői feladatok ideiglenes ellátása vonatkozásában megbízás 

adására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményvezetői 

feladatok ideiglenes ellátása vonatkozásában megbízás adása tárgyú javaslatot és az alábbi 

döntést hozza: 

  

1. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a létesítés alatt álló 

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézményének (a 

továbbiakban: Intézmény) intézményvezetői beosztás betöltésére vonatkozóan 

pályázati kiírást tett közzé 2021. augusztus 6. napon. A megbízás kezdő időpontja 2022. 

január 1. napja, mely egybeesik az Intézmény létesítésének napjával. 

 

2. Amennyiben a fenti pályázati eljárás eredménytelenül zárul, és új pályázati kiírást kell 

közzétenni, úgy a Képviselő-testület a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

közművelődési intézmény intézményvezetői feladatainak folyamatos ellátása 

érdekében 2022. január 1. napjától az újabb intézményvezetői beosztás betöltésére kiírt 

pályázati eljárás eredményes befejezéséig Kisné Bolacsek Ritát (sz. név: Bolacsek Rita, 

sz. hely, idő: Eger, 1974. március 13., lakcíme: 4066 Tiszacsege, Ady Endre útja 03.), 

Tiszacsege Város Önkormányzata közalkalmazottját – a közalkalmazotti jogviszony 

munkaviszonnyá alakulását követően munkavállalóját – bízza meg az intézményvezetői 

feladatok ellátásával. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízott intézményvezető 

vonatkozásában a szükséges munkajogi lépéseket folytassa le. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

5. Napirendi pont: 

 

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállító állományáról 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 
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Szeli Zoltán polgármester: 

 Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezető, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet 

a napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2012. évben ellenőrzést folyatott 

le az Önkormányzatunknál. Az ellenőrzés célja az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodási 

helyzetének, szabályosságának a vizsgálata. A Képviselő-testület 2013. június 20-án 

elfogadta a Számvevőszék jelentéshez készült intézkedési tervet, melyben előírta, hogy 

minden hónapban a rendes képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a szállítói 

állomány kimutatásáról, ezt azóta minden ülésre előterjesztjük. A mai nappal bezárólag 

is elkészült ez az előterjesztés.  

Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei összevont szállítói állománya a mai 

napon: 56.682.823 Ft., melyből a közüzemi szállítók állománya 11.945.142 Ft. A 

gazdálkodás során igyekszünk a 60 napon túli szállítói állományt minél kisebbre 

csökkenteni, ez főleg a közüzemi számlák tekintetében sikerül is. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Bizottsági elnök Urat kérdezem, van-e kiegészíteni valója? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Köszönjük szépen a pénzügyi munkáját, maximálisan elégedettek vagyunk vele, 

elfogadásra javasoljuk a beszámolót. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Másvalakinek észrevétele, javaslata. Én annyit mondanék, amit már bizottsági ülésen is 

megtettünk, hogy a statisztikák az előző évekhez képest a jelenlegi napi statisztika pici 

pozitív elmozdulást mutat az önkormányzat költségvetésében. Mintha picit jobban 

állnánk és reméljük, hogy folytatódik ez a tendencia. 

 

 

Kalózné Nagy Melinda képviselő: 

 A pénzügyi irodavezető Asszony megnyugtatott bennünket, hogy hiány még kezelhető, 

tehát még van remény, hogy a későbbiekben jobb lehet. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Aki egyért a beszámoló elfogadásával, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A 

Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 

szállítói állományáról szóló beszámolót – 7 fő igen szavazattal - elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

86/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
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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 

 

 

6. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 2020. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Ez a környezet állapotáról szóló tájékoztató a hatóságok, intézmények adatain alapul, 

továbbá tartalmazza Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsege Kommunális 

Szolgáltató Szervezet munkája során szerzett tapasztalatokat és a környezetvédelmi 

tárgyú közigazgatási eljárások adatainak feldolgozását is. 

 

 Elnök Urat kérdezem, hogy a Bizottság tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Bizottságunk a tájékoztatót elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Kérdése, hozzászólása van valakinek? 

 

 Mivel kérdés, hozzászólás nincs, aki egyetért a tájékoztató elfogadásával, 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi környezeti állapotról 

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

 

 

87/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tárgy: Javaslat 2020. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató elfogadására 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Javaslat 2020. évi 

környezeti állapotról szóló tájékoztatás elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő 

döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2020. évi 

környezeti állapotról szóló tájékoztatóját jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi környezeti állapotról szóló 

tájékoztató közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: 1. Szeli Zoltán polgármester 

   2. dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző 

 

 

7. Napirendi pont: 

 

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 vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester 

 Kérem a Tisztelt Képviselőket, aki egyetért a pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításával, és új pályázati felhívás közzétételével, kézfelnyújtással jelezni 

szíveskedjen. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 99 helyrajzi 

számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt 

villamossági bolthelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításával kapcsolatos javaslatot – 7 fő igen szavazattal - elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

88/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: 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 vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 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 

vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó javaslatot és a 

következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy a 

Tiszacsege belterület 99 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. 

szám alatti ingatlanon lévő üzlethelyiség bérbevételére vonatkozóan, az Önkormányzat 

által közzétett pályázati felhívásra egyetlen egy ajánlat sem érkezett be, így a pályázati 

eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az üzlethelyiség bérbevételére 

vonatkozóan újabb pályázati felhívást tesz közé. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

8. Napirendi pont: 

 

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 vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

 Kérem a Tisztelt Képviselőket, aki egyetért a pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításával, és új pályázati felhívás közzétételével, kézfelnyújtással jelezni 

szíveskedjen. A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város Önkormányzata 

által a Tiszacsege belterület 99 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. 

szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati 

eljárás eredménytelenné nyilvánításával kapcsolatos javaslatot – 7 fő igen szavazattal - 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

89/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
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Tárgy: 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 vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 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 

vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó javaslatot és a 

következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy a 

Tiszacsege belterület 99 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. 

szám alatti ingatlanon lévő irodahelyiség bérbevételére vonatkozóan, az Önkormányzat 

által közzétett pályázati felhívásra egyetlen egy ajánlat sem érkezett be, így a pályázati 

eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az irodahelyiség bérbevételére 

vonatkozóan újabb pályázati felhívást tesz közé. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

9. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege belterület 7666/27 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elidegenítési 

tilalom törlésére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Itt egy ügyfél kérte a fenti helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési 

tilalom törlését. 

 Elnök Urat kérdezem, hogy a Bizottság tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Bizottságunk a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 7666/27 

helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó 

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

 

 

90/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege belterület 7666/27 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

elidegenítési tilalom törlésére 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege belterület 

7666/27 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalom törlésére vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tiszacsege belterület 7666/27 

helyrajzi számú ingatlanra, Tiszacsege Város Önkormányzata javára 

33638/1997.01.23. ügyszám alatt „az 1998. évig teljesítendő beépítési kötelezettség 

biztosítására” bejegyzett elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásból történő 

törléséhez hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elidegenítési tilalom 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 

 

 

10. Napirendi pont: 

 

Javaslat támfalas partvédelem kialakításához való hozzájárulásra 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Lévai Zoltán a Tisza-parton egy nagyon szép csónak kikötőt alakított ki és ezt most 

továbbfejlesztenék azzal, hogy az iszapos, földes partszakaszt egy fenyőfás, támfalas 

partvédelemmé alakítanák ki és kulturáltabb kikötést tudnának ott végezni, ehhez kérnék 

az Önkormányzat hozzájárulását. Bizottságot kérdezem, hogy tárgyalta-e a napirendet? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Bizottságunk megtárgyalta a napirendi pontot, véleményünk szerint szebb lesz vele a 

Révház környéke, támogatására javasoljuk. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

 Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 

 

 Mivel kérdés, hozzászólás nincs, aki támogatja a Csege-Rév Bt. kérelmét, 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A Képviselő-testület a határozati javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támfalas partvédelem 

kialakításhoz való hozzájárulásra vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

91/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat támfalas partvédelem kialakításhoz való hozzájárulásra 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a támfalas partvédelem 

kialakításhoz való hozzájárulásra vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tisza folyó bal part 453,816 

– 453,864 fkm szakaszán, a folyó parton tervezett vörösfenyő oszlopokból álló, 

támfalas partvédelem Csege-Rév Bt. általi kialakításához hozzájárul.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt jelen 

határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

11. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány támogatására vonatkozó kérelmének 

elbírálására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Megkérdezem a Bizottságot, hogy tárgyalta-e a támogatási kérelmet? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

Igen Bizottságunk tárgyalta a kérelmet és 200.000.-Ft-os támogatás megállapítását 

javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 
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 A kérelemben szerepel, hogy különböző árubeszerzésekre, szolgáltatásokra, valamint 

rendezvényszervezési költségekre (ruházatra, utazásra és egyebekre) kéri az Alapítvány 

a támogatást. 

 Ezúton köszönjük szépen nekik az egész éves munkájukat, jó egészséget és további 

sikeres munkát kívánunk mindenkinek, szeretnénk, hogy továbbra is gyümölcsöző, 

együttműködő kapcsolat legyen az Alapítvány és az Önkormányzat között. Javaslom a 

támogatásukat. 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Itt azért szeretném megjegyezni, hogy a kérelemben szerepel egy pont, amelyben a Városi 

Sportegyesület is részes, ezért a Bizottságunk a javaslatot 3 igen és 1 tartózkodása mellett 

fogadta el a javaslatot, mivel én vagyok a Sportegyesület elnöke, én tartózkodtam. 

 

Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző: 

 Akkor viszont, ha már elnök Úr ezt bejelentette, akkor itt is kellene egy szavazást tartani 

arról, hogy a Képviselő-testület szeretné-e kizárni a szavazásból a Bizottság Elnökét, aki 

egyben a Sportegyesület elnöke is, mint érintettet. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Megkérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mivel érintett a Bizottság Elnöke a 

támogatásban, ezért kizárjuk-e a szavazásból? 

 

 Aki azzal ért egyet, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökét kizárjuk a szavazásból, mivel 

érintett a támogatás felhasználásában, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 

 

 Akkor felteszem másképp a kérdést, aki azzal ért egyet, hogy ne zárjuk ki az Elnök Urat 

a szavazásból, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 

 

 Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 

 

 A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sallai Szabolcs Zoltán 

önkormányzati képviselő szavazásból történő kizárása tárgyában – 7 fő igen szavazattal 

- elfogadta az alábbi határozatot hozza: 

 

 

92/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat érintett önkormányzati képviselő szavazásból történő kizárására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Sallai Szabolcs Zoltán 

önkormányzati képviselő szavazásból történő kizárására vonatkozó határozati javaslatot és a 

következő döntést hozza: 

 

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

Fejlődéséért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása során Sallai Szabolcs Zoltán 

önkormányzati képviselőt, mint érintettet a szavazásból nem zárja ki.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a Tiszacsege 

Fejlődéséért Alapítvány 200.000.-Ft működést támogatásban részesüljön, 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. Képviselő-testület a javaslattal 6 fő igen, 1 fő 

tartózkodása mellett egyetértett. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Fejlődéséért 

Alapítvány támogatása tárgyában – 6 fő igen szavazattal és 1 fő tartózkodása mellett - 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 93/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány támogatására vonatkozó kérelmének 

elbírálására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Fejlődéséért 

Alapítvány anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot és a 

következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Fejlődéséért 

Alapítvány részére 200.000, - Ft 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 Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány részére. 

 

3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről Németh Józsefet, a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi elnökét, 

jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

      

4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Fejlődéséért 

Alapítvány a támogatási kérelem szerinti tartalommal megállapodást köt. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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5. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja a pénzügyi iroda 

vezetőjét a támogatás felhasználásának ellenőrzésére. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

 

12. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege belterület 7666/128 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett beépítési 

kötelezettség és elidegenítési és terhelési tilalom törlésére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Kérdezem a Bizottságot, hogy van-e valami észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Támogatjuk a törlést. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsege 

belterület 7666/128 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség és elidegenítési 

és terhelési tilalom törlésre kerüljön, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A Képviselő-

testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 7666/128 

hrsz-ú ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség és elidegenítési és terhelési tilalom 

törlésre tárgyában – 7 fő igen szavazattal - elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

94/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege belterület 7666/128 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

beépítési kötelezettség, illetve elidegenítési és terhelési tilalom törlésére 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege belterület 

7666/128 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, illetve elidegenítési és 

terhelési tilalom törlésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Tiszacsege belterület 7666/128 

helyrajzi számú elhelyezkedő üdülőingatlanra, Tiszacsege Város Önkormányzata 

javára 43518/1995.04.04. ügyszám alatt bejegyzett beépítési kötelezettség és a 

„beépítési kötelezettség biztosítására” bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 

ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez hozzájárul. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beépítési kötelezettség és az elidegenítési 

és terhelési tilalom 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 

 

 

13. Napirendi pont: 

 

Javaslat az Előre vízisport részére hozzájáruló nyilatkozat kiadására és együttműködési 

megállapodás megkötésére. 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Az Előre vízisport Kft. az a Kft., aki évek óta együttműködésbe van az Önkormányzattal 

és a Tiszacsege kikötő részét üzemelteti, ez a személyszállító vízibusz kikötője. Lejár az 

együttműködési megállapodásuk, ezt szeretnék megújítani. 

 Bizottság tárgyalta-e az előterjesztést? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Igen, a bizottság tárgyalta az előterjesztést, javasolja a megállapodás megújítását.  

 

Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző: 

 Két határozatot kellene hozni, két határozati javaslat szerepel az előterjesztésben, az egyik 

a hozzájáruló nyilatkozat kiadása lenne, a másik pedig az együttműködési megállapodás 

elfogadása, mely egy év határozott időre szól. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Van-e észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Mivel észrevétel nincs, kérem, hogy 

aki az első határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, hogy az Előre vízisport Kft. 

részére hozzájáruló nyilatkozat kerüljön kiadásra, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Előre Vízisport Kft. részére 

hozzájáruló nyilatkozat kiadása tárgyában – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

95/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 
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Tárgy: Javaslat az Előre Vízisport Kft. részére hozzájáruló nyilatkozat kiadására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Előre Vízisport Kft. 

részére hozzájáruló nyilatkozat kiadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

Önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege belterület 7666/163 helyrajzi számú 

ingatlanon elhelyezkedő úszómű Előre Vízisport Kft. (székhely: 4465 Rakamaz, 

Horgász utca 3., adószám: 11499741-2-15, képviseli: Tarnai Gábor ügyvezető) általi 

használatához hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt jelen 

határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

Szeli Zoltán polgármester:  

 Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, aki egyért a második határozati javaslatban 

foglaltakkal, mely szerint az Előre Vízisport Kft.-vel 1 év határozott időtartamú 

együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre, kézfelnyújtással jelezni 

szíveskedjen. A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Előre Vízisport Kft.-vel 

történő együttműködési megállapodás megkötése tárgyában – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

96/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta együttműködési 

megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Előre 

Vízisport Kft. -vel (székhely: 4465 Rakamaz, Horgász utca 3., adószám: 11499741-2-

15, képviseli: Tarnai Gábor ügyvezető) együttműködési megállapodást köt az 

Önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege belterület 7666/163 helyrajzi számú 

ingatlanon elhelyezkedő úszómű a „Csege” vízibusz elnevezésű személyhajó 

parkolására vonatkozóan, 1 év határozott időtartamra. 

 

2. A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy az Előre Vízisport Kft., mint 

hajótársaság hajói részére térítésmentesen biztosítja a kikötési és tárolási lehetőséget a 

hajózási szezonban. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

14. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás 

megszüntetésére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Valamikor 2009. október 12-én jött létre, ez a társulás, amely elvégezte itt a területén lévő 

hulladéklerakóknak a rekultivációját, további feladat nincs, ezért a társulás felszámolná 

magát. Múlthéten vettem részt társulási ülésen, ahol a tagönkormányzatok ezt meg is 

szavazták és most kérik az önkormányzatok testületi határozatát is. 

 

 Bizottsági elnök Urat kérdezem, hogy tárgyalták-e a napirendi pontot? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Bizottságunk tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Van-e valakinek hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

 Mivel kérdés nincs, kérem a Tisztelt Képviselőket, aki egyetért a határozati javaslatban 

foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A Képviselő-testület a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tisza-tavi Régió 

Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Társulás megszüntetése tárgyában – 7 fő igen 

szavazattal - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

97/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tárgy: Javaslat a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati 

Társulás megszüntetésére 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a Tisza-tavi Régió 

Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó 
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javaslatot és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 47. § (2) 

bekezdése alapján minősített többséggel az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tisza-tavi Régió 

Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás - 8/2021. (X.21.) számú 

társulási tanácsi határozatával elfogadott - 2021. december 31. napjával történő jogutód 

nélkül megszüntetését tudomásul veszi. A megszüntetésre a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, valamint a Társulás és a tagok által jóváhagyott Társulási Megállapodás 

rendelkezései az irányadóak.  

 

2. A Képviselő-testület a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú 

Önkormányzati Társulás Megszüntető Megállapodását e határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megszüntető Megállapodást 

a melléklet szerint aláírja. 

 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

15. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület támogatásra vonatkozó 

kérelmek elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 A Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesületnek is köszönjük az egész éves 

munkáját, mindazt, amit a Tisza-parton tettek a horgász sétánnyal kapcsolatban, mind 

pedig a rendezvényeken nyújtott segítségüket, köszönjük az Elnök Úrnak, a tagoknak a 

munkáját. Az ő munkájukat is támogatni javaslom, a támogatást a kialakított sétány 

szépítésére, újítására szeretnék fordítani. Ehhez némi gépmunkát is igénybe vennének és 

ehhez kérnék a támogatásunkat. Bizottság javaslatát szeretném megkérdezni. 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Köszönöm szépen, nem kérdés a Bizottságunk számára, hogy támogassuk a kérelmet, 

csatlakozom a Polgármester Úr által elmondottakhoz, örülünk, neki, hogy az a sétány 

közös erővel kitakarításra került és ezt még csak még szebbé tudnánk tenni, amely 

hozzájárul ahhoz, hogy Tiszacsege horgászturizmusa tovább fejlődjön. Támogatásra 

javasoljuk a kérelmet 300.000.-Ft összegben. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Ez a takarítási művelet 500.000.-Ft-ba kerül, ebből 200.000.-Ft önrészt vállalt az 

Egyesület. Van-e valakinek hozzászólása? 
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 Mivel hozzászólás nincs, kérem a Tisztelt Képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 

Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület 300.000.-Ft támogatásban 

részesüljön, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. A Képviselő-testület a 

határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Horgász és 

Természetvédelmi Egyesület támogatása tárgyában – 7 fő igen szavazattal - az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

98/2021. (X. 28.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület támogatására vonatkozó 

kérelmének elbírálására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Horgász és 

Természetvédelmi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) anyagi támogatására vonatkozó 

kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyesület részére 300.000, - 

Ft 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 az Egyesület részére. 

 

3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről Szemerszki Richárdot, az Egyesület elnökét, jelen határozat megküldésével 

tájékoztassa. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

      

4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyesülettel 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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16. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Előző testületi ülésen már volt szó a temetővel kapcsolatban, hogy a temetőben a 

temetkezési szolgáltatást azon belül pedig a halottszállítás nemigazán tudjuk megoldani 

a jelenlegi létszámmal. Egyek Nagyközség nyújt nekünk szolgáltatást 16.00 -08.00 óráig, 

ez a megállapodás minden hónapban megújításra kerül, de már jelezték felém, hogy 

szeretnék, ha már valamilyen formában rendeződnek részünkről ennek a feladatnak az 

ellátása. Én már erről beszámoltam, hogy megkerestem vállalkozókat a megyében, 

folytattunk tárgyalásokat, de igazából ezek nem vezettek eredményre.  

Kérném, hogy a közeljövőben egy pályázatot hirdessünk meg arra, hogy a temetkezési 

szolgáltatást valamilyen vállalkozó kivegye és szolgáltasson. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Én csak annyit szeretnék, hogy a lakosság is tisztán lásson, hogy miért is vagyunk mi 

most ebben a kényszerhelyzetben. Fontos lenne, hogy elmondjuk, hogy ennek milyen 

előzményei vannak, milyen tárgyalások történtek a dolgozókkal, milyen megállapodásra 

törekedtünk Egyek Önkormányzatával, illetve az ottani temetkezési szolgáltatást nyújtó 

szövetkezettel. Nyilván részletekben hallott dolgokat a lakosság, de összességében nem 

átlátható ez a dolog, én azt gondolom. Szerintem kezdjük el az alapoktól, hogy honnan 

indultunk, milyen tárgyalásokat folytattunk és miért jutottuk el ide, ahol most tartunk, 

hogyha ezt így kérhetjük. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 2019. októberében megnyertük a választást és néhány olyan befejezetlen ügy maradt ránk, 

amit nekünk kell lezárunk. Ez a per is egy ilyen ügy, amelyet két dolgozó indított az 

Önkormányzattal szemben. Ezzel mi a választások után rögtön szembesültünk. Ez a per 

ez arra vonatkozik, hogy ők visszamenőleg három évre követelik a készenlétben, 

ügyeletben eltöltött díjat, valamint sérelem díjat, ugyanis ők 8 órában voltak 

foglalkoztatva, viszont éjszaka is szolgáltattak. A három évet azt azért kérik, mert három 

évre visszamenőleg lehet követelni. Egyébként ez az állapot visszamenőleg hosszabb 

ideig állt fel, a valamikori megállapodás a dolgozókkal kötetlen munkaidő megállapítása 

volt, ennek fejében éjszaka is ellátták a feladatot. Ez viszont a Munka Törvénykönyve 

szerint nem volt jól lefektetve, szabályozva, leírva. Éppen ezért 2020. májusában az 

akkori polgármester azt kérte, hogy ők mindenképpen a 8 órás munkaidőhöz 

ragaszkodjanak, illetve köteles és 8.00 -16.00 óráig a temetőben tartózkodni, viszont 

tovább folytatták éjszaka is a szolgáltatást. Tehát többlet szolgáltatást, többletmunkát 

végeztek, készenlétet, ügyeletet tartottak. Ez idő alatt, míg folyik a per, mi próbáltunk 

továbbra is úgy szolgáltatni a lakosság felé, hogy minél kevesebbet vegyenek észre. 

  

 Azt tudni kell, hogy hivatalosan a Munka Törvénykönyve szerint ezt a feladatot 6 fővel 

lehet ellátni, ezt a szolgáltatást nyújtani. Ennyi fő szükséges ahhoz, hogy hivatalosan 

mindenkinek meglegyen a munkaideje, pihenőideje a készenlét miatt. Ezért ehhez 

legalább 6 főt kellene alkalmaznunk. Ez idő alatt hiába hirdettük, nem tudtuk feltölteni 

az üres közalkalmazotti helyet, másrészt pedig a 6 fő foglalkoztatása itt ezen a helyen 

indokolatlan volna a temetkezések számához viszonyítva. Ekkor kezdtünk tárgyalásokat 

folytatni a környező települések temetkezési szolgáltatóival – Polgárral, Egyekkel – hogy 
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mi volna, ha közösen látnánk el ezt a feladatot. Ők is adnának hozzá 3 főt, Tiszacsege is 

adna hozzá 3 főt. Ez a tárgyalás viszonylag előrehaladott állapotba került a nyár folyamán, 

előre kidolgoztuk 6 hónapra a munkaidő nyilvántartását a 3 főnek, létrehoztuk az első 

megállapodást Egyekkel, legalábbis papíron a Testület is belelátott mindkét oldalról 

Egyeken is Tiszacsegén is. Ezt előterjesztettük a dolgozók elé, viszont ők nem voltak 

hajlandóak elfogadni ezt a közös munkakört, azt a munkakört, amely úgy állt volna fel, 

hogy Egyek és Tiszacsege együtt végzi mindkét településen a dolgozóival vegyesen a 

szolgáltatást. A mi dolgozóink ezt nem vállalták, ez a tárgyalás ezért ebben az irányban 

megrekedt. 

 

 Most ugyanott vagyunk, ahol több hónappal ezelőtt, a kezdet kezdetén. Mivel 

tárgyalásokat folytatunk a környező településeken működő szolgáltatókkal, megnézték az 

itt elvégzendő feladatokat, nekik sem passzolt a távolság miatt, illetve más egyéb dolgok 

miatt, ezért egy nagyobb körű hirdetést javasolnék, kidolgozni egy szerződést, 

meghirdetni ezt a szolgáltatást. 

 

Gál István alpolgármester: 

 Még szeretném, ha elmondaná Polgármester Úr a pernek az összegét, amire igényt 

tartanak a dolgozók, ez sokat jelentene a nyilvánosságnak is, hogy tisztán lássanak. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Konkrét összeget nem tudom, hogy mondhatok-e, mivel az személyiségi jogokat sért, 

annyit, hogy több millió forintos perről van szó. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Ez a kényszerhelyzet ez azért is alakult ki, mert hogy Egyek ebben a formában már tovább 

nem fogja tudni vállalni a feladat ellátását, másjellegű együttműködést szeretnének. Mi 

most muszáj, hogy lépjünk, mert ha Egyek azt mondja, hogy tovább nem biztosít embert 

számunkra, akkor mi három emberrel nem fogjuk tudni megoldani ezt a szolgáltatást. 

Mindenképpen kötelesek vagyunk lépni, mert az önkormányzat kötelező feladatai közé 

tartozik a temetkezési szolgáltatás biztosítása. 

 

Gál István alpolgármester: 

 Az egyik vállalkozóval folytatott tárgyaláson én is jelen voltam, és azt nyilatkozták, hogy 

ők ezeken az árakon nem tudják vállalni ezt a feladatot, ezt is ki kell jelentsük. 

Tiszacsegeén még mindig a legolcsóbb a temetkezés Hajdú-Bihar megyében. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Az árak a 2016-os szinten vannak megállapítva, míg Tiszacsegén egy temetés költsége 

220.000-230.000 Ft körül van, addig a környező településeken, ahol vállalkozók végzik 

a szolgáltatást, azt tudni, hogy 400.000.-Ft felett van Debrecen és környékén. 

Természtesen nem az a célunk, hogy ilyen áron tovább adjuk ezt a szolgáltatást. A 

szolgáltatás féken tartása a szerződés tárgyát képezné, hogy hogyan tudunk úgy 

megegyezni, hogy ez a szolgáltatás mégha évről-évre az inflációt követve emelkedne is. 

 Ahogy a képviselő Asszony is mondta, muszáj ebben most lépnünk, mert ha Egyek 

felmondja a megállapodást, mi három fővel nem tudjuk a feladatot ellátni. Valamit most 

már konkrétan lépni kell, kérném, hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan pályázati kiírás, 

amely Tiszacsegei lakosságnak és az Önkormányzatnak is jó és a vállalkozás számára is 

megfelelő. 
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Bartha Jánosné képviselő: 

 Én most egyelőre úgy érzem, hogy ezzel nem értek egyet. Azon is gondolkodom, hogy 

mi lenne, ha ezt a három közalkalmazottat elküldenénk és megpályáztatnánk 6 főre. 

Tudom, hogy nem gazdaságos, de én ragaszkodom a csegei emberekhez. Ha elküldenénk 

őket, mivel nem végzik megfelelően a feladatukat, van-e ellenük fegyelmi eljárás 

folyamatban? Én ezt mos így gondolom, ezért nem szavazom most meg a pályázati 

kiírást. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Az a pénz, amit a 6 főre fordítunk bérjellegű kiadást, jócskán túlmutat az elvégzendő 

feladaton, amit a temetőben kell végezni. Ha ezt most összeadjuk, akkor lehet, hogy több 

támogatást tudnánk nyújtani a lakosságnak más formában. 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Nem beszélve arról, hogy a sírásó álláshelyet hónapok óta hirdetjük és nincs jelentkező. 

 

Vásári-Orosz Andrea: 

 Azt gondolom, hogy ez már hónapok óta téma, mindannyiunkban megfogalmazódhatott 

volna már egy elképzelés és hogy hogyan tovább. Én azzal egyetértek, hogy 

megrekedtünk, nekem ez nem okoz problémát, hogy ezt most Polgármester Úr 

előterjesztette és hogy előtte nem beszéltünk róla. Én is azt gondolom, hogy lépnünk kell, 

nem tudunk a dolgozókkal egyezségre jutni. Olyan probléma nincs a dolgozókkal, amely 

egy felmondást megalapozna, az nem is egy egyszerű dolog, nem hiányzik még egy 

munkaügyi per. Tudomásul kell vennünk, hogy ebbe a helyzetbe kerültünk, a döntés 

minket illet. 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

Azzal, hogy egy pályázati kiírás elkészül, előrébb lépnünk.  

 

Kalózné Nagy Melinda képviselő: 

 Polgármester Úr folytatott megbeszéléseket, akkor igazából akikkel tárgyaltál, senki nem 

mutatott hajlandóságot arra, hogy vállalják a szolgáltatást. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Önállóan nem. Egyek tárgyalna velünk, létszámilag ugyanabban a cipőben járnak. A 6 fő 

mindkét települést el tudná látni, 3 főt adna Tiszacsege, 3 főt adna Egyek, így le tudnánk 

fedni az ügyeletet is. 6 fő mindenképpen kell a napi 8 óra, az ügyelet, a készenlét 

ellátásához. Polgár önállóan nem vállalta a szolgáltatás ellátását, Balmazújvároson a 

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat szolgáltat, velük kétszer is leültünk, 

tárgyaltuk, de ők a távolság miatt nem tudják vállalni, nekik ez már annyira kiesik az 

ellátási körükből, pedig több településen szolgáltatnak. Ők inkább a másik régóban 

szolgáltatnak. 

 

Kalózné Nagy Melinda képviselő: 

 Akkor most kiírjuk a pályázatot konkrétan Egyeknek? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki a polgári szertartásokat végzi Tiszacsegén, ő is érdeklődött, gondolkodik rajta. Az 

volna a lényeg, hogy legyen egy olyan koncepciónk, egy pályázati kiírásunk, amelyben 
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mi külső segítséggel, vállalkozással ezt a szolgáltatást el tudjuk láttatni. Ez vagy Egyek, 

vagy Polgár vagy a Balmazújvároson új vállalkozást létrehozó érdeklődő vagy a 

dolgozóink közül valaki, aki vállalná ennek a szolgáltatásnak az ellátását. 

 

Bartha Jánosné képviselő: 

 Erre a három főre gondoltál? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Ha ők veszik ki és ők most hármat, vagy négyet alkalmaznak az már az ő dolguk. Lényeg 

az, hogy nekünk legyen már valami a fiókban, mert így nem tudjuk tovább folytatni. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

Tegyük hozzá, hogy mindannyiuk számára ugyanolyan nehézséget okoz ez a döntés, mint 

ahogy Képviselőtársam elmondta. 

 

Gál István alpolgármester: 

 Azt is meg kellene nézni, hogy a temetkezési szolgáltatás a Kommunális Szolgáltatónak 

mennyi mínuszt termel. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

 Jelen pillanatban a költségvetés készítésekor mutattam be, hogy a Kommunális 

Szolgáltató működését nagy többségben a személyi jellegű kiadások teszik ki. Azzal az 

állami támogatással, amelyet az Önkormányzat megkap az államtól a temető 

fenntartására a bevételével együtt éppen ki tud jönni a Kommunális Szolgáltató ezzel a 3 

fővel, de 6 fővel ennek duplája lenne. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

Leegyszerűsítve akkor, azt mondhatjuk, hogyha sikerült volna Egyekkel megállapodnunk 

a 3-3 fővel és ezen az áron tartjuk a szolgáltatás díjat, akkor működhetett volna a 

szolgáltatás. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

De még akkor sem termelt volna bevételt. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

De akkor maradhatott volna a szolgáltatás díja ezen a nyomott áron, a tiszacsegei 

dolgozók a helyükön maradhattak volna. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

 Még a 4 fővel is tudtunk volna működni. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Ha a három dolgozó hozzájárult volna ehhez az együttműködéshez, akkor ez a dolog 

működhetett volna, de ők ezt nem vállalták. 

 

Gál István alpolgármester: 

 Arra sincs garancia, hogyha a három dolgozó venné ki vállalkozásba, hogy az árakat ezen 

a szinten tartják. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

 Mi a szerződésben ragaszkodnánk ahhoz, hogy az árak ne szabaduljanak el. Tehát egy 

olyan szerződés kötésére kerülne sor, amely valamilyen szinten az árakat tartaná, illetve 

mi még a szociális támogatásokkal ezt mi kompenzálni tudják, hogy a lakosságnak ne 

legyen nagyobb kiadása. Nekünk a működésre kell keresnünk a megoldást, hogy hogyan 

tovább.  

 

Bartha Jánosné képviselő: 

 Ha valaki vállalkozásba kiveszi, akkor mi utána nem szabályozhatjuk az árakat. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Olyan szinten, hogy nem adunk mindent oda, amit adunk, azt pedig kötött áron. Nem 

muszáj mindent odaadnunk, lehet, hogy valaki csak a halottszállítást vállalná például. De 

ez a legsötétebb oldala, ezt nem szeretné senki önállóan, mert nincs benne túl nagy pénz. 

 Nem mindent kell odaadnunk. Akkor kötnénk szerződést, ha mindhárom félnek, a 

vállalkozónak, az Önkormányzatnak és a lakosságnak is megfelelő feltételek lesznek. 

Nyilvánvaló, hogy olyanba nem megyünk bele, hogy dupla árra, vagy akár 30-40%-os 

szolgáltatást emelés legyen belőle. Nyilvánvaló, hogy valamivel fog emelkedni, de ezt 

megpróbáljuk a szociális támogatásokból a temetkezési támogatásból kompenzálni, de 

2016-os árfolyamon vagyunk, ezt meg senki nem fogja vállalni és hozzáteszem az 

Önkormányzatnak sem érdeke mínuszos bevételt produkáló részleget fenntartani. Volt 

róla szó, hogy a strand is mínuszosan működik, ott is el kell gondolkodni a szolgáltatás 

átalakításán bevételt kell növelnünk vagy el kell gondolkodnunk ott is a vállalkozásba 

adáson. 

 

Tóth Imre képviselő: 

 Elég régóta holtponton van ez a dolog, nem találunk kiutat belőle, talán ez a pályázat 

kibillentene bennünket ebből a helyzetből. Nem kötelező olyan pályázatot elfogadni, 

amely nem megfelelő. Lehet egy olyan konstrukcióra tudunk rátalálni, amely 

mindannyiunknak jó. Én támogatom a pályázat kiírását, mert ha egyszer Egyek azt 

mondja, hogy nem vállalja tovább, lehet, hogy még a lakosság is rosszabbul jár. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Az árakra még térjünk vissza, nem teljesen felel meg a törvényi feltételeknek, nem 

szerepel minden a számlán. Kormányrendelet alapján kell követnünk a számlázási 

tételeket. 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

 A számla mellékletben, amelyet kiállít a Kommunális Szolgáltató Szervezet szerepelnek 

bizonyos szolgáltatások, de nem teljeskörűen.  

 

Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző: 

 Ha a díjaknak a felülvizsgálata megtörténik, akkor majd a helyi rendeletünk mellékletét 

is módosítani kell. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 A patthelyzet miatt valamilyen pályázati kiírást, szerződés-tervezetet le kell tennünk az 

asztalra, amely nekünk jó, jó a lakosságnak és megnézzük, hogy a vállalkozó elfogadja- 

vagy sem. Én ezt tudom javasolni, ezt a közeljövőben dolgozzuk ki. 
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 Szintén a segítségetek szeretném kérni olyan stábok, bizottságok kialakításában, mely 

nem hivatalos bizottság. Egy évesek voltunk, vannak olyan dolgok, amelyekkel pozitívan 

el tudunk számolni, vannak olyanok, amelyekkel egyhelyben toporgunk, mint például az 

előző példa is mutatta. 

 

 Nemsokat tudtunk előre mozdulni a stranddal, a turisztikával, ennek a fellendítésével. 

Javaslom, hogy akinek ebben vannak ötletei és segítene a munkánkban, kéthetente üljünk 

össze és nézzük meg 2022. január 01-től milyen fejlesztéseket tudnánk ezirányban tenni. 

Gondolok itt olyanra, ami eddig elmaradt, hogy a strandnak legyenek idegen nyelvű 

felülete, holott a strandok tele vannak szlovák, lengyel turistákkal. Kommunális 

Szolgáltató intézményvezetőjével dolgozzunk ki strandfejlesztést, azon belül játszótér 

kialakítását, a gyermekmedence korszerűsítését gyermekjátékokkal, vagy a vízfelület 

módosításával a medence kettéosztásával vagy vízfelület növelésével, tudom hogy ezek 

pénzbe kerülnek, de dolgozzuk ki, nézzük meg mi mennyibe kerül, nyitvatartási idejének 

a módosításával a személyzet növelésével. Egyéb kerékpáros, vízi turisztikai 

programokat dolgozzunk a település számára, készítsünk hirdetményeket, szórólapokat. 

Tervezzünk útvonalakat a kerékpárosok, vízi túrázók számára, a kapcsoljuk be ebbe a 

szállásadókat Tiszacsegén, milyen szolgáltatást tudnak ők nyújtani. Ezekről készítsünk 

kiadványt. 

 

Gál István alpolgármester: 

 Engem Nagy Sándor Úr a Csárda tulajdonosa megkeresett és felajánlotta, hogy készíttet 

a strandról egy reklámfilmet, ehhez vár tőlünk egy nyári és egy téli nyitvatartási időt. Ezt 

a Debrecen TV fogja leadni és mi is közzé tudnánk tenni akár Facebookon is. Én a magam 

részéről köszönöm a segítségét. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Köszönjük szépen a felajánlást a Testület és a lakosság nevében is, élünk a lehetőséggel. 

 

 Folytatva az előbbi gondolatot, ez a bizottság a település fejlesztéséért, szépítéséért is 

dolgozna, ötletekkel, előterjesztésekkel. Várom a jelentkezőket. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Én szeretnék ebben reszt venni. Ehhez kapcsolódva hadd mondjak már én is egy pár 

dolgot. Valóban nem úgy haladtunk egy-két dologban, ahogy mi azt gondoltuk, például 

gondolok itt az idősek klubjának a helyszínének az áthelyezésére. Nemrég kérdeztem, 

hogy hogyan állunk, szerintem azt nagyon-nagyon szorgalmaznunk kellene.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Én a Balmazújvárosi Kistérséget kérdeztem, azt mondták átadták az építésügynek, 

megsürgetik. Részünkről a felmérés megtörtént, a költségvetés megvan, ha a 

Kommunális Szolgáltató meg tudja oldani, akkor az mehet. Várjuk a jóváhagyást, mert 

ugye itt már mozgáskorlátozott dolgokat kellett beletenni bejáratoknál, a szociális 

helyiségeknél, amit mi megterveztünk, azt továbbadták a szakhatóságoknak. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Vasútállomással kapcsolatban gondolkodtam még, hogy azt a molinót, vagy 

reklámfelületet mikorra tervezzük. Én még továbbra is tartom azt, hogy azt a WC-t és 
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kerítést le kellene bontanunk. Erről még nem tárgyaltunk, de szerintem csak egy írásos 

beleegyezést kell kérnünk.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 A molinó felületéről annyit, hogy a műszaki osztály a héten hozta fel a költségvetését, 

illetve a javaslatát a reklámfelület négyzetméterére vonatkozóan. Keresik a vállalkozókat, 

hogy aki szeretne a vasútállomás épületének elhelyezésre kerülő reklámfelületet 

reklámozni, az jelentkezhet, árajánlatot tudunk adni, egy éves hirdetési szerződés jönne 

létre, négyzetméter alapáron, bekerülési költségünk így meg is volna. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 A buszmegállókkal kapcsolatban történt-e valami? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 A megrongált buszmegállókra a plexit megrendeltük, illetve itt van a telephelyen, 

felszerelésre várnak. Kérném a lakosságot, hogy vigyázzanak már rá. 

 

Kalózné Nagy Melinda képviselő: 

 Nem tudtak volna a faiparosok segíteni, hogy egységes legyen? 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Nekem is az a véleményem, hogy nem kellene bódéban gondolkodni, hasonlóan mit a 

Bocskai utcán, abban is van egy kis apáca rács, nem kellene beburkolni, hanem valami 

ízlésesebb dologban kellen gondolkodnunk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Ha tartjuk a vázszerkezetét, akkor nem tudtunk volna olyat létrehozni.  

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Egyet újítsunk már fel fából. 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

 Az őszi-téli időszakban most ez volt a legegyszerűbb, hogy visszapótoljuk, viszont a 

következőkben egy más elképzelésnek is neki indulhatunk. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Igen, készítsünk látványterveket. Még a buszmegállókkal kapcsolatban én már beszéltem 

a közmunkaprogram irányítójával, ezeket a buszmegállókat takarítsák meg, mossák le a 

plexiket. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Azt is figyelembe kell itt vennünk, hogy asztalosunk nincsen, az, aki azt az egyet 

készítette, már nincs nálunk. 

 

 Véleményem szerint várjunk egy kicsit, mert lehet, hogy Magyar Falu Program keretében 

lehet majd pályázni egységes buszmegállók készítésére. 

Tóth Imre képviselő: 

 Vizsgáljuk már meg, hogy nem-e tudnánk egy olyan státuszt létrehozni akár az 

önkormányzatnál, akár a KOMISZ-nál, aki a település szeme lenne. Figyelné az 
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elhagyatott, gazos portákat, felszólítaná őket, vagy elkezdené a virágosítást, vagy részt 

venne az illegális szemétlerakók felszámolásában, mert továbbra is a kuka mellé rakják 

le a fekete zsákokat. Valamikor közterületfelügyelő is volt. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Én azt gondolom, hogy bizonyos területekre megvan a személyzetünk, mert a műszaki 

osztály folyamatosan szólítja fel az elhanyagolt porták tulajdonosait. Én felkérem mind a 

koordinátorokat, mint a Kommunális Szolgáltató dolgozóit, felkérem, hogy ezeket a 

területeket jelezzék a műszaki osztály felé, hogy tudják felszólítani a tulajdonosokat. 

  

Az illegális szemétlerakók felszámolása a közmunka programban benne van, az, hogy ki 

mikor hová teszi le a szemet, arra kamerák beszerzése lesz a megoldás. A települési 

kamerákat rendbe kell, hogy tetessük, vannak olyanok, amelyek nem működnek, vagy 

kezdetektől nem is működtek és lehet, hogy beruháznunk is kellene térfigyelő kamerákra. 

Éjszaka hiába alkalmazunk közterületfelügyelőt, viszont egy kamera az jó, annak van 

bizonyító ereje, visszatartó ereje. Bízom benne, hogy a lakosság azon része is, akik 

elhelyezik ezeket a zsákokat, amelyek nem ide a külterületekre, belterületekre valók, 

hanem a kommunális hulladék szerepét töltené be és a saját kukájában kellene landolnia, 

ezek azért előbb-utóbb beérnek. Továbbra is kérem a lakosságot, hogy jelezzék, ha 

ilyenek látnak, illetve kérjék meg a kedves lakostársunkat, hogy valamit rossz helyre 

helyezett ki, valamit elejtett, az nem oda való, vagy nem oda kell elhelyezni. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Azt lehet tudni, hogy mennyire eredményesek ezek a felszólítások? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Igen, válaszolgatnak rá és kérik a karbantartást.  

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Ezt mi nyomonkövetjük? Kiküldjük a felszólítást és utána kimennek megnézni, hogy 

megtörtént-e a takarítás? 

 

Dr. Lajtos Zoltán mb. jegyző: 

 Igen, kimennek ellenőrizni, de sokan vissza is jeleznek. Kötelezést szoktunk kiküldeni, 

ha a felszólítás nem vezet eredményre. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Nagyonsok felszólítás kiment, én azt gondolom van is eredménye, azért ha a településen 

jövünk-megyünk látszik pozitív változás. A szelektív szigeteket felszámoltuk, mely 

nagyon csúnya foltja volt a településnek, kiosztottuk a szelektív hulladékgyűjtőket, 

folyamatban van azoknak a felderítése, akik nem rendelkeznek kukával, ezek fognak 

rendeződni. Szerintem hamarosan jelentős javulást fogunk elérni a szemetelés kapcsán, 

természetesen ehhez kérjük a lakosság segítségét is, ezt közösen tudjuk megoldani. 

 

Tóth Imre képviselő: 

 Többen is kérdezték, hogy hová lehetne lerakni a bontási törmeléket vagy a 

zöldhulladékot? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 
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 Sajnos nem tudják elhelyezni, csak a hulladékszállítóval kötött szerződés alapján 

elszállíttatják vagy konténert kérnek. A törmelék veszélyes hulladéknak számít, ezért nem 

tudjuk sehol elhelyezni. Sajnos nem tudunk ebben egyelőre segíteni. A zöldhulladékkal 

kapcsolatban javaslom, hogy ha van vegyes tüzelésű kazán, akkor a fa nyesedékeket, 

ágakat, gallyakat ott el lehet tüzelni, vagy ajánlja fel valakinek, de ne az árokpartra tegye 

ki. Maga az egyéb lágy lombhulladék komposztálásra használható. 

 

Tóth Imre képviselő: 

 Ezt azért kérdeztem, mert valamikor volt az Önkormányzatnak egy telephelye, ahová be 

lehetett hordani az építési törmeléket és Dudics Úr pedig összedarálta. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Dudics Úrnak van erre engedélye, gépezete. Dudics Úrhoz Egyekre tudomásom szerint 

lehet szállítani, de ezt vele kell megbeszélni. Mi nem tárolhatunk veszélyes hulladékot, 

ami eddig volt az szabálytalan volt. Erre vonatkozóan bejelentés is érkezett az 

Önkormányzat ellen. Ezért szűnt meg a helyi gyűjtés. 

 

Vásári-Orosz Andrea képviselő: 

 Az elmúlt években bevált gyakorlat volt, hogy segítettük a lakosságot azzal, hogy a 

lombhulladékot összegyűjtöttük, de mi ezt már most nem tehetjük meg, mert milliós 

tételű bírsággal sújtanak bennünket. Minden ilyen jellegű megmozdulás feljelentést von 

maga után valaki, valakik által. Ezt sajnos meg kell tudni értenie a lakosságnak, hogy 

nem fogunk tudni segíteni benne. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Nekem még annyi felvetésem lenne, hogy a karácsonyi csomag tartalmát határozzuk meg, 

de majd csak zárt ülésen az egyebek napirendi pontban. Kommunális Szolgáltató 

Szervezet intézményvezetője felé van-e valakinek kérdése? 

 

 Felmerült a délután folyamán, hogy elkezdődött az ebédlő épület tetejének a felújítása. A 

régi homok a nejlonozással, mert homokozva volt a teteje, pár éve mindig cserélgetve 

volt, mára elért a nejlon, most újra betonozzák és amikor megkötött a beton kiszigetelik 

vízzáró anyaggal, illetve a konyha feletti rész is kap egy új szigetelést. 

 

 Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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 

  

 


