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Ikt.sz.: I/9552-1/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 18. 

napján du. 13:05 órai kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó 

termében – megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

  Szeli Zoltán    polgármester 

  Gál István Attila   alpolgármester 

  Bartha Jánosné   települési képviselő 

  Sallai Szabolcs Zoltán  települési képviselő 

  Tóth Imre    települési képviselő 

  Vásári-Orosz Andrea   települési képviselő 

 

Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

  Dr. Lajter Zoltán   hatósági irodavezető, mb. jegyző 

  Berecz Klaudia   jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves lakosokat, köszöntölek benneteket 

Képviselőtársak. Kalózné Nagy Melinda Képviselő Asszony jelezte, hogy nem tud jönni, 

ettől függetlenül határozatképesek vagyunk.  

Felkérném jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Klaudiát, aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem 

kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm, egyhangúan elfogadta a Testület. 

 

A 2021. november 18-ai rendkívüli testületi ülés napirendi pontjai: 

 

Első „Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú 

tűzifa támogatásáról szóló 23/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására” 

Második napirendi pont „Javaslat a 84/2021. (X.28.) KT. számú határozat módosítására” 

Harmadik napirendi pont „Javaslat a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok 

megindítására” 

 

Negyedik napirendi pont a „Különfélék” 

 

Ami a kiküldöttekben nem volt benne az a harmadik napirendi pont, hogy ha ezt így 

elfogadjátok a nyílt ülés napirendi pontjait ezzel a kiegészítéssel, akkor kézfelnyújtással 

jelezzétek. Köszönöm, a Testület egyhangúlag elfogadta.  

 

Van-e még valakinek egyéb hozzáfűznivalója a napirendi pontokhoz? Nincs, akkor 

köszönöm.  
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NAPIRENDI PONTOK: 

 

Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú 

tűzifa támogatásáról szóló 23/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat a 84/2021. (X.28.) KT. számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok megindítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4. Különfélék 
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa 

támogatásáról szóló 23/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az utóbbi napokban több olyan megkeresés is érkezett, hogy nem jutottak hozzá az 

információhoz, hogy be kellett volna adni az igénylést a szociális tűzifához. Ezért kérném 

a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előző rendeletünket most egy hét 

meghosszabbítással módosítsuk, hogy aki valamilyen okból kifolyólag nem volt éppen 

Tiszacsegén, vagy nem jutott el hozzá az információ, akkor annak is legyen lehetősége 

még beadni a kérelmet.  

 

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

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Igen, tárgyalta és elfogadásra 

javasolja. Előző években ezt nem kellett kérelmezni, úgyhogy most megadjuk az időt a 

lakosoknak.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Akkor jó lesz úgy, hogy a benyújtás végső határideje áttevődik 2021. november 26-ra, és 

az elbírálás után rögtön tudnánk már osztani, mert ugye valakinek létszükséglet. Van- e 

valakinek más javaslata? Ha nincs akkor azt mondom túlságosan ne toljuk ki a határidőt, 

mert akkor a kiosztás ideje fog nagyon eltolódni.  

Aki egyetért, hogy a szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtási 

határideje a 2021. november 26. napja legyen, akkor kézfelnyújtással jelezze.  

 

Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag elfogadta a rendelet tervezetet.  

 

Kérünk mindenkit, hogy a hozzátartozóit, aki jogosult az ingyenes szociális tűzifára 

szomszédjait, ismerőseit, nagyszüleit, bárkit, akit tud legyen szíves már értesíteni, tehát 

november 26-ig kitolódott az igénylésnek az időpontja.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásáról szóló 23/2021. (X. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítását – 6 fő igen szavazattal - elfogadta és az alábbi rendeletet 

alkotja: 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XI. 18.) 

önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásáról szóló 23/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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. § 

A szociális célú tűzifa támogatásáról szóló 23/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

időpontja 2021. október 19. napja, a benyújtás végső határideje 2021. november 26. napja. A 

határidő elmulasztása jogvesztő.” 

2. § 

Ez a rendelet 2021. november 19-én lép hatályba. 

 

Tiszacsege, 2021. november 18. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

mb. jegyző, hatósági irodavezető 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 84/2021. (X.28.) KT. számú határozat módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ezt ugye a Magyar Államkincstár már többször átnézte és most az utólag elfogadott 

okiratban talált néhány technikai módosításra szoruló sort. Levelezési cím, 

megfogalmazás, meg egyéb apróságok.  

Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Bizottság tárgyalta-e a napirendi pontot? 
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Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Ha nincs, akkor aki egyetért ezzel az apró kis 

módosításokkal, az kézfelnyújtással kérem jelezze. Köszönöm, a Testület egyhangúlag 

elfogadta.  

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 84/2021. (X.28.) KT. számú határozat 

módosításáról szóló javaslatot – 6 fő igen szavazattal - elfogadta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

101/2021. (XI. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a 84/2021. (X. 28.) KT. számú határozat módosítására 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 84/2021. (X.28.) KT. 

számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 84/2021. (X.28.) KT. számú 

határozatának 1. pontjával elfogadott és azon határozat melléklete szerinti Dr. Papp 

József Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény Alapító okiratát 

módosítja és e határozat mellékletében foglalt tartalommal, egységes szerkezetben 

hagyja jóvá. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. mellékletében foglalt 

Alapító Okirat Magyar Államkincstárnak történő megküldéséről soron kívül 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1.: Szeli Zoltán polgármester 

   2.: dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető 
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3. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok megindítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Testületi hozzájárulást szeretnék kérni, ezen a héten kell beadni a pályázatot a 

startmunkában. Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Bizottság tárgyalta-e a 

napirendi pontot? 

 

Sallai Szabolcs PÜB. elnök: 

Tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e hozzá kiegészítés, valaki részéről? Nincs. Akkor, hogy ha egyetértetek azzal, hogy 

a közmunka programban a 2022. évi járási startmunka minta program pályázatát beadjuk, 

akkor azt kézfelnyújtással kérem jelezzétek.  

 

Köszönöm, a Testület egyhangúan elfogadta. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi járási startmunka 

mintaprogramok megindításáról szóló javaslatot – 6 fő igen szavazattal - elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

102/2021. (XI. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok megindítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi járási 

startmunka mintaprogramok megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi 

Járási Startmunka mintaprogramok keretén belül kérelmet nyújt be az alábbi 

programokra: 

• helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,  

• szociális jellegű program,  

• mezőgazdasági program. 
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2. A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén 

támogatja az esetlegesen felmerülő közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 

ajánlati felhívás megjelentetését. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelem határidőben történő 

benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

4. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek valamilyen javaslata a különfélék napirendi pontban? Nincs.  

Csak annyit szeretnék kérni tőletek meg a lakosoktól, hogy meghirdettük egy felhívást 

arra a pályázatra, ami most indul a TOP Plus-ban, többször volt arról szó, hogy az egyik 

az élhető város ezen belül pedig Tiszacsege város központjának egy kicsit szebbé, 

rendezettebbé tétele. Erre szeretnénk beadni pályázatot, ötleteket várunk még a 

továbbiakban is. A pályázat elindult az előkészítése részünkről elindult. De ha valakinek 

van még valamilyen ötlete, hogy hogyan képzelné el a Fő utcát, a városközpontunkat, a 

belső nagyobb tereket, akkor szívesen fogadjuk még a lakosság részéről a 

hozzáfűznivalókat.  

 

Decemberben várjuk a szintén a Top Plus-os pályázat keretén belül a belterületi utak 

pályázatát. Itt is kérném a Képviselő-testületet, hogy gondoljuk át, tegyetek javaslatot, 

hogy mely utak kerüljenek bele ebbe a pályázatba.  

 

Nekem ennyi lett volna, most a különfélékben. Nem tudom, hogy a Testület részéről van-

e még valakinek más?  

 

Bocsánat még annyit, hogy a Csege Csárda tulajdonosa Nagy Sándor, 1000 db 

egészségügyi maszkkal megajándékozta településünket. Ezeket a maszkokat, egyrészt a 

közmunka programban, valamint az intézmény dolgozói között kerül majd kiosztásra. 

Köszönjük szépen Nagy Sándornak. 

 

Más egyéb? Ha nincs akkor 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 


