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Ikt.sz.: I/9791-1/2021. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25. 

napján de. 11:50 órai kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó 

termében – megtartott rendes 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 

 

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 köszöntök mindenkit! Köszöntöm a kedves lakosokat, 

Képviselő-társaimat! 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Vásári-Orosz Andrea 

képviselő hiányzik. 

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Berecz Klaudiát. Aki ezzel egyetért, az 

kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

Ismertetném a napirendi pontokat, amelyekben történt egy kis módosulás a meghívóban 

szereplő napirendi pontokhoz képest. 

 

A 2021. november 25-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai a következők: 
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Első napirendi pont a „Javaslat a megalapítás alatt lévő Dr. Papp József Művelődési Ház 

és Könyvtár intézmény intézményvezetői beosztására kiírt pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására, valamint javaslat a Dr. Papp József Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetői álláshely vonatkozásában újabb pályázat kiírására”. 

 

Második napirendi pont a „Javaslat a 76/2021. (IX. 30.) KT. számú határozat 

módosítására”. 

 

Harmadik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság 

létrehozására”. 

 

Negyedik napirendi pont a „Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójában beérkezett pályázatok elbírálására”. 

 

Ötödik napirendi pont a „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei 

szállítói állományáról”. 

 

Hatodik napirendi pont a „Javaslat a 0441 hrsz-ú út - 0454 hrsz-ú út - 0460/16 hrsz-ú 

ingatlan által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására”. 

 

Hetedik napirendi pont a „Javaslat a közterületek helyrajzi szám szerinti 

meghatározására”. 

 

Nyolcadik napirendi pont a „Javaslat az 54/2021. (IX. 9.) KT. számú határozat 

módosítására”. 

 

Kilencedik napirendi pont a „Javaslat a 72/2021. (V. 31.) PM. számú határozat 

módosítására”. 

 

Tizedik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 

2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására”. 

 

Tizenegyedik napirendi pont a „Javaslat a 2022. évi városi rendezvénynaptár 

elfogadására”. 

 

Tizenkettedik napirendi pont a „Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 16/2014. (X. 9.) és 8/2015. (III. 18.) önkormányzati rendeleteinek 

módosításához való hozzájárulásról”. 
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Tizenharmadik napirendi pont a „Javaslat Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

2020/2021. nevelési évéről szóló beszámolójának elfogadására”. 

 

Tizennegyedik napirendi pont a „Javaslat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadására”. 

 

Tizenötödik napirendi pont a „Javaslat a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos 

akcióterv elkészítésére”. 

 

Tizenhatodik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc 

Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására”. 

 

A napirendre az alábbi napirendi pontok kerülnének fel: 

 

Tizenhetedik napirendi pont a „Javaslat az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány anyagi 

támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására”. 

 

Tizennyolcadik napirendi pont a „Javaslat a 2021. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő tésztakészítő üzemben megtermelt 

felesleg szociális célú felhasználására”. 

 

A tizenkilencedik napirendi pont pedig a „Különfélék”. 

 

Aki a nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjaival egyetért, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

Zárt ülésen kerülnének megtárgyalásra az alábbi napirendi pontok: 

 

Első napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesterének 

jutalmazására”. 

 

Második napirendi pont pedig a „Különfélék”. 

 

Aki a zárt ülés napirendi pontjaival egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze. 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 
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NAPIRENDI PONTOK: 

 

 

Nyílt ülés: 

 

1. Javaslat a megalapítás alatt lévő Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézmény intézményvezetői beosztására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánítására, valamint javaslat a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői álláshely vonatkozásában újabb pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat a 76/2021. (IX. 30.) KT. számú határozat módosítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság létrehozására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

pályázati fordulójában beérkezett pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

5. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

6. Javaslat a 0441 hrsz-ú út - 0454 hrsz-ú út - 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt terület 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

7. Javaslat a közterületek helyrajzi szám szerinti meghatározására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

8. Javaslat az 54/2021. (IX. 9.) KT. számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

9. Javaslat a 72/2021. (V. 31.) PM. számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

10. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadására 
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Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

11. Javaslat a 2022. évi városi rendezvénynaptár elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

12. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X.9.) és 8/2015. 

(III.18.) önkormányzati rendeleteinek módosításához való hozzájárulásról 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

13. Javaslat Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évéről szóló 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

14. Javaslat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2020. 

évi szakmai beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

15. Javaslat a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elkészítésére 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

16. Javaslat a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület anyagi támogatására 

vonatkozó kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

17. Javaslat az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány anyagi támogatására vonatkozó 

kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

18. Javaslat a 2021. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági 

mintaprogramban, valamint a helyi sajátosságok mintaprogram keretén belül működő 

tésztakészítő üzemben megtermelt felesleg szociális célú felhasználására 

 Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

19. Különfélék 

 

Zárt ülés: 

 

1. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesterének jutalmazására 

Előterjesztő: Sallai Szabolcs PÜB. elnök 

 

2. Különfélék 
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat a megalapítás alatt lévő Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézmény 

intézményvezetői beosztására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására, 

valamint javaslat a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely 

vonatkozásában újabb pályázat kiírására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Január 1-jétől kineveztünk egy személyt megbízott intézményvezetőnek, viszont ő, 

tekintettel arra, hogy nincs meg az intézményvezetői beosztás betöltéséhez szükséges 

végzettsége, ideiglenesen került megbízásra. 

 

A jogszabály előírja, hogy milyen végzettséggel és gyakorlati idővel kell rendelkeznie 

az intézményvezetőnek, és amíg nem találunk ennek megfelelő jelöltet, addig 

folyamatosan ki lesz írva a pályázat. 

 

Tekintettel arra, hogy a közzétett pályázati felhívásra nem volt megfelelő jelentkező, 

így azt eredménytelenné kell nyilvánítanunk, és újabb pályázati felhívást kell kiírnunk 

az álláshelyre. 

 

Kérdezem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökét, hogy tárgyalták-e a napirendi 

pontot? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Köszönöm szépen! Én is tisztelettel köszöntök mindenkit! A Bizottság megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, és az újabb 

pályázat kiírását. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van esetleg kérdés, más javaslat? Nincs. Akkor aki egyetért azzal, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelenné nyilvánítsuk, az kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Testület. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a megalapítás alatt lévő Dr. 

Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézmény intézményvezetői beosztására 

kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

104/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a megalapítás alatt lévő Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézmény intézményvezetői beosztására kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselős-testülete megtárgyalta a megalapítás alatt lévő 

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézmény intézményvezetői beosztására kiírt 

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 

 

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

Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázati eljárás során pályázat 

nem érkezett be. 

 

Határidő: azonnal    

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan újabb pályázatot írjunk ki, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

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

Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely vonatkozásában újabb pályázat kiírására 

vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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105/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely 

vonatkozásában újabb pályázat kiírására 

 

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

Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely vonatkozásában újabb pályázat 

kiírása tárgyú javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a megalapítás alatt lévő Dr. Papp 

József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázati kiírást tesz 

közzé e határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal    

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 76/2021. (IX. 30.) KT. számú határozat módosítására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az említett határozatban a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 

intézményvezetői beosztására kinevezett Katona Imre illetménye nem volt úgy 

részletezve, ahogy a jogszabályok megkövetelik, ezért a határozat rendelkező részét 

módosítanánk a 4. ponttal, amely az illetményt részletezi. 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta-e? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és egyfogadásra javasolja. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek valamilyen észrevétele, javaslata? Nincs. 

 

Akkor aki egyetért a 76/2021. (IX. 30.) KT. számú határozat módosításával, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 76/2021. (IX. 30.) KT. számú 

határozat módosítására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

106/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a 76/2021. (IX. 30.) KT. számú határozat módosítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 76/2021. (IX.30.) KT. 

számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 76/2021. (IX.30.) KT. számú határozat 

rendelkező részét az alábbi 4. ponttal egészíti ki: 

 

 

 4.  A Képviselő-testület Katona Imre illetményét 2021. október 11. napjától az alábbiak 

 szerint állapítja meg: 

 

- Alapilletmény:       154.330.-Ft 

- Garantált bérminimumra történő kiegészítés:     64.670.-Ft 

Garantált illetmény összesen:     219.000.-Ft 

 

- Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:     65.500.-Ft 

 Illetmény összesen:       284.500.-Ft 

 

- Vezetői pótlék (pótlékalap 400%)      80.000.-Ft 

          ____________ 

Mindösszesen:       364.500. - Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester  
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3. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság létrehozására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ennek az az előzménye, hogy a jogszabályi előírások alapján meg kellett pályáztatnunk 

az Óvoda intézményvezetői beosztását. Egyetlen érvényes pályázat érkezett be, és 

mielőtt ez a pályázat elfogadásra kerülne, véleményeztetni kell. A jelenlegi jogszabály 

azt írja elő, hogy egy három tagú bizottságot kell felállítani, amely szakértelemmel 

rendelkezik, és nem lehet tagja a polgármester, mint a kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója. 

 

Kérdezem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy mit javasolnak? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság azt javasolja a Testület felé, hogy a hozzuk létre az Ideiglenes Bizottságot. 

Elnöknek javasoljuk Tóth Imre képviselőt, tagoknak pedig jómagamat és Bartha 

Jánosné képviselőt.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek más javaslata az elnök és a tagok személyére vonatkozóan? Nincs. 

 

Akkor aki azzal egyetért, hogy a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság 

hozzunk létre, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező 

bizottság létrehozására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 
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107/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság létrehozására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező 

bizottság létrehozására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján – figyelemmel 

Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 22. §-ára –

ideiglenes véleményező bizottságot hoz létre. 

 

2. Az ideiglenes véleményező bizottság megbízatása a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde intézményvezetőjének megválasztásával megszűnik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a felállított Ideiglenes Bizottság elnöke Tóth Imre képviselő, 

tagjai pedig Bartha Jánosné és Sallai Szabolcs Zoltán képviselők legyenek, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező 

bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2021. november 25. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

12 
 

108/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt 

pályázattal kapcsolatos véleményező bizottság tagjainak megválasztására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező 

bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos véleményező 

bizottságba az alábbi tagokat delegálja: 

 

- Tóth Imrét elnöknek, 

- Bartha Jánosnét tagnak és 

- Sallai Szabolcs Zoltánt tagnak. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bizottság létrehozásával és a 

véleményezés lefolytatásával kapcsolatos feladatokat végezze el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető 

 

 

4. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

pályázati fordulójában beérkezett pályázatok elbírálására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az Önkormányzatunk által meghirdetett felhívásra határidőben 11 pályázat érkezett be. 

Mind a 11 pályázat érvényes volt. Az előző évek gyakorlata alapján, ez egy 5.000, - 

Ft/hó összegű támogatás, amelyet az Állam és a felsőoktatási intézmény 5.000 - 5.000, 

- Ft/hó összeggel egészít ki. 

 

Így a 11 főnek összesen 550.000, - Ft kerül felosztásra a 10 hónapos időszak alatt. 
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Bizottsági Elnök úr, mi a Bizottság javaslata ezzel kapcsolatban? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság számára nem kérdés, hogy támogatni szeretné ezeket a fiatalokat, 

elfogadásra javasoljuk. 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy volt egy „B” típusú pályázati kiírás is, azonban arra 

nem érkezett be pályázat, emiatt arról nem készült sem előterjesztés, sem határozati 

javaslat. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az „A” típusú pályázat keretében havonta 5.000, - Ft/fő ösztöndíj összeggel tudjuk 

támogatni a pályázókat 10 hónapon keresztül. 

 

Aki egyetért azzal, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójában a 11 pályázót támogassuk, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójában 

beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

109/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

pályázati fordulójában beérkezett pályázatok elbírálására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójában beérkezett 

pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. „A” típusú pályázat 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 

2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első féléve időtartamra Tiszacsege 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi személyek részére nyújt 

önkormányzati ösztöndíjat: 
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S.sz. Pályázó neve I.sz. Település Közterület 

Támogatási 

összeg 

1 Csenki Norbert 4066 Tiszacsege Rákóczi utca 39. 5.000 Ft/hó 

2 Hegedűs Sára Anna 4066 Tiszacsege Kossuth utca 69. 5.000 Ft/hó 

3 Lévai Gyula 4066 Tiszacsege Kossuth utca 51. 5.000 Ft/hó 

4 Murvai Nóra 4066 Tiszacsege Bocskai út 33. 5.000 Ft/hó 

5 Polgár Döníz 4066 Tiszacsege Fő utca 111. 5.000 Ft/hó 

6 Simon Ákos 4066 Tiszacsege Csurgó utca 11. 5.000 Ft/hó 

7 Szabó Ildikó 4066 Tiszacsege Toldi utca 18. 5.000 Ft/hó 

8 Szabó Sándor 4066 Tiszacsege Hataj utca 79. 5.000 Ft/hó 

9 Szentjóbi Gábor 4066 Tiszacsege Báthori utca 5/A. 5.000 Ft/hó 

10 Tóth Liliána 4066 Tiszacsege Toldi utca 15. 5.000 Ft/hó 

11 Visztra Alexandra 4066 Tiszacsege Nagymajor 50. 5.000 Ft/hó 

 

- összegben. Az „A” típusú ösztöndíjpályázatok elbírálása során 550.000. - Ft, azaz 

ötszázötvenezer forint került felosztásra. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit – a határozatban szereplő névsor alapján 

– legkésőbb 2021. december 8. napjáig az önkormányzat hirdetőtábláján hozza 

nyilvánosságra.  

 

Határidő: 1. azonnal 

    2. 2021. december 8. 

Felelős: 1. Szeli Zoltán polgármester 

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

 

 

5. Napirendi pont: 

 

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Pénzügyi Irodavezető Asszony, legyen szíves! 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester úr, Jegyző úr! 

 

A Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról készült 

tájékoztatót 2013. óta minden rendes testületi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, az 

Állami Számvevőszék kérésének megfelelően. Tiszacsege Város Önkormányzata és 

intézményei összevont szállítói állománya a mai napon 33.722.218, - Ft, amelyből a 

közüzemi szállítói állomány 11.968.954, - Ft. A szállítói állomány jelentős hányadát a 

0-30 napig terjedő határidejű szállítói állomány teszi ki, arra kifejezetten figyel a 

Pénzügyi iroda a pénzügyi fegyelem betartásakor, hogy 60 napon túli szállítói állományt 

minél kevésbé halmozzon fel az Önkormányzat. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta-e? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Megtárgyaltuk, és elfogadásra javasoljuk a tájékoztatót. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Annyi kérdésem lenne még, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetünk a tavalyihoz képest 

hasonló-e, milyen irányba mozdult el? 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Emlékeim szerint, tavaly ilyenkor több volt a szállítói állományunk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen! Akkor aki elfogadja a Tiszacsege Város Önkormányzata és 

intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 6 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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110/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról készült tájékoztatót és a következő döntést 

hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

6. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 0441 hrsz-ú út - 0454 hrsz-ú út - 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt terület 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez az előterjesztés a NAGÉV Kft. beruházásához kapcsolódik. A beruházás részleteit a 

korábbiakban megismerhettük, megismertettük, nagyon örülünk, hogy a beruházás 

Tiszacsegén fog létrejönni. Viszont ahhoz, hogy ez a beruházás létrejöhessen, a helyi 

építési szabályzatunkat módosítani kell, ezt kérelmezte a NAGÉV Kft. A zöldfelület 

százalékosan meghatározott minimális értéke kerülne módosításra, amely a 

beépíthetőséget is befolyásolja. 

 

A helyi építési szabályzat módosítására Kótai Csaba építész tervezőt kértük fel, aki a 

napokban tájékoztatott minket, hogy a módosítási eljárás elkezdéséhez képviselő-

testületi határozat szükséges, illetve ahhoz, hogy a módosítást tárgyalásos eljárásban 

tudjuk lefolytatni, szükséges a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása. 

 

A Bizottság tárgyalta? 
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Természetesen nem kérdés az, hogy ezt a komoly beruházást támogatja a Bizottság, 

ezért elfogadásra javasoljuk a határozati javaslatot. 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy a határozat két pontot tartalmaz, az egyik arról 

szól, hogy a Testület támogatja ezt a folyamatot, amelynek végeredményeképpen a helyi 

építési szabályzat módosulni fog. Ez tulajdonképpen egy megelőző lépés, amelyre épül 

a határozat második pontja, miszerint a módosítás tárgyalásos eljárásban történő 

lefolytatása érdekében a Testület a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. Ezt 

a határozatot fogjuk megküldeni Kótai Csabának, utána tudja a tárgyalásos eljárást 

lefolytatni. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy támogassuk a helyi építési szabályzat módosítását, valamint a 

módosítási eljárás lefolytatásához a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsuk, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 0441 hrsz-ú út - 0454 hrsz-ú út 

- 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt terület kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

111/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a 0441 hrsz-ú út - 0454 hrsz-ú út - 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt terület 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 0441 hrsz-ú út - 0454 

hrsz-ú út - 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt terület kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege külterület 0441 

hrsz-ú út - 0454 hrsz-ú út - 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt területen tervezett helyi 

gazdaságfejlesztési szándékot a településszerkezeti terv és leírás, helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv módosításával támogatja. 
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2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja 

alapján elhatározza, hogy a jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök 

módosításához a 0441 hrsz-ú út - 0454 hrsz-ú út - 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt 

területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja helyi gazdaságfejlesztő beruházás 

megvalósítása céljából. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

7. Napirendi pont: 

 

Javaslat a közterületek helyrajzi szám szerinti meghatározására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási 

Osztálya kérte, hogy az utca neveket, valamint az azokhoz tartozó helyrajzi számokat 

vizsgáljuk felül, mivel nagyon régen nem volt felülvizsgálva. A felülvizsgálat 

megtörtént, a határozati javaslat melléklete tartalmazza a helyrajzi számokat és a 

hozzájuk tartozó közterület elnevezéseket. 

 

A Bizottság tárgyalta-e? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Tárgyalta, és elfogadásra javasolja a Bizottság. 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Bizottsági ülésen, ha jól emlékszem Bartha Jánosné képviselő asszonynak voltak 

észrevételei a listával kapcsolatosan. 
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Bartha Jánosné képviselő: 

Csak annyi lenne az észrevételem, hogy a listában „Liszkai János utca’ szerepel, 

tudomásom szerint az „Liszkai utca”, illetve a listában „Esze utca „szerepel, és az „Esze 

Tamás utca”. Ezeknek nézzünk már utána. 

 

Dr. Lajter Zoltán hatósági irodavezető, mb. jegyző: 

Utána nézünk, és akkor a helyes tartalommal kerül elfogadásra és benyújtásra a 

Földhivatalnak. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Akkor aki egyetért azzal, hogy a közterületeket és azok helyrajzi számait – ezzel a kis 

pontosítással - a határozat melléklete szerinti tartalommal határozzuk meg, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek helyrajzi szám 

szerinti meghatározására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

112/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a közterületek helyrajzi szám szerinti meghatározására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közterületek helyrajzi 

szám szerinti meghatározására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege város közigazgatási 

területéhez tartozó közterületek helyrajzi számait és elnevezéseit jelen határozat 1. 

számú melléklete szerint határozza meg. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az adatszolgáltatással kapcsolatos teendők 

elvégzésére.  

 

Határidő: 2021. november 28. 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán mb. jegyző, hatósági irodavezető 
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8. Napirendi pont: 

 

Javaslat az 54/2021. (IX. 9.) KT. számú határozat módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az 54/2021. (IX. 9.) KT. számú határozat a Barna utca forgalmának korlátozására 

vonatkozik, amelyre azért van szükség, mert az említett utcában nagy mértékű az 

átmenő forgalom. 

 

A határozat továbbításra került a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása felé, 

ahonnan azt a kérést kaptuk válaszul, hogy a határozatban a Barna utca mellett, a Petőfi 

utca is kerüljön feltüntetésre helyszínként, mivel a forgalom korlátozása azt az utcát is 

érinti. Tehát ez egy technikai jellegű kiegészítés. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Tekintettel arra, hogy a Petőfi utca eleve is érintett lett volna a forgalom korlátozásában, 

így a határozat módosítása, kiegészítése a megvalósítás helyszínében változást nem 

jelent, viszont szükséges ahhoz, hogy a forgalomkorlátozás megtörténhessen. A 

Bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki egyetért az 54/2021. (IX. 9.) KT. számú határozat kiegészítésével, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 54/2021. (IX. 9.) KT. számú 

határozat módosítására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 
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113/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat az 54/2021. (IX. 9.) KT. számú határozat módosítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 54/2021. (IX. 9.) KT. 

számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Az 54/2021. (IX. 9.) KT. számú határozat rendelkező részének 1. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„1. A Képviselő-testület a Tiszacsege belterület 525 helyrajzi számú Barna utca, 

valamint a Tiszacsege belterület 554 helyrajzi számú Petőfi utca elnevezésű 

közterületeken a forgalom korlátozásához hozzájárul.” 

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

9. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 72/2021. (V. 31.) PM. számú határozat módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A húsbolt melletti terület bérbeadásáról van szó, amelyen a megrongálódott és lejárt 

engedéllyel rendelkező játszótér volt. A szomszéd szeretné ezt a területet bérelni, és erre 

egy éves időtartamot határozott meg a Testület annak idején, de Ő szeretné ezt a 

szerződést hosszabb távra megkötni. Úgy gondolom, hogy ennek akadálya nincs, 

tekintettel arra, hogy a szerződés tartalmazni fogja, hogy amennyiben az 

Önkormányzatnak bármilyen okból szüksége van a telekre, úgy a területet kártérítési és 

egyéb igény nélkül, bizonyos határidőn belül köteles az Önkormányzat részére 

visszaadni. 

 

A Bizottság tárgyalta? 
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság egyetért a Polgármester úr által javasolt kiegészítéssel, és ezzel a 

tartalommal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Annyit tennék még hozzá, hogy az eredeti határozat meghozatalakor a Testület 12.000, 

- Ft/év bérleti díjat határozott meg, illetve a hosszabb távú szerződés 2022. január 1-

jétől lenne hatályban. Van-e valakinek más javaslata, észrevétele? Nincs. 

 

Akkor aki egyetért a 72/2021. (V. 31.) PM. számú határozat módosításával, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 72/2021. (V. 31.) PM. számú 

határozat módosítására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

114/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a 72/2021. (V. 31.) PM. számú határozat módosítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 72/2021. (V. 31.) PM. 

számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. A 72/2021. (V. 31.) PM. számú határozat rendelkező részének 1. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével, a Tiszacsege 

belterület 93/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4066 Tiszacsege, Tompa 

utca 1., 500 m2 területű „kivett beépítetlen terület” művelési ágú területet bérbe adom 

Szabadi János részére, bruttó 12.000, - Ft/év összegért, 2022. január 1. napjától 2026. 

december 31. napjáig.” 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester  
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10. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A melléklet tartalmazza a Varga Péter belső ellenőr által összeállított belső ellenőrzési 

tervet, amelyet gondolom mindenki átnézett. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Áttekintettük a belső ellenőrzési tervet, és nem volt hozzá észrevételünk. Elfogadásra 

javasolja a Bizottság. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Tehát a költségvetési szervek számára előírt belső ellenőrzési tervről van szó. Van 

valakinek valamilyen észrevétele, módosítási javaslata? Nincs. 

 

Akkor aki egyetért a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső 

ellenőrzési tervének elfogadásával, az kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására 

vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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115/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, továbbá 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei 2022. évi belső ellenőrzési tervét e határozat melléklete 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

11. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 2022. évi városi rendezvénynaptár elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A rendezvénynaptárt a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Ház megbízott 

intézményvezetője Kisné Bolacsek Rita készítette. A melléklet tartalmazza havi 

lebontásban Tiszacsege város jövő évi rendezvényeinek helyszíneit, időpontjait és az 

azokhoz kapcsolódó egyéb információkat.  

 

A Bizottságnak van-e javaslata olyan rendezvényre, amely nem szerepel ebben a 

naptárban? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság úgy gondolja, hogy a múlt hét pénteken történt Baba-fa ültetést fel lehetne 

venni a rendezvénynaptárba, és ezzel próbáljunk egy hagyományt teremteni ennek az új 
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kezdeményezésnek. A Bizottság ezzel a módosítással javasolja elfogadásra a határozati 

javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Más egyéb rendezvényre vonatkozó javaslata van-e valakinek? Nincs. 

 

Akkor aki egyetért a 2022. évi rendezvénynaptár elfogadásával, az elhangzott 

módosítással, az kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a 

Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi városi 

rendezvénynaptár elfogadására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

116/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a 2022. évi városi rendezvénynaptár elfogadására 

 

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

rendezvénynaptár elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi városi 

rendezvénynaptárat a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   intézményvezetők 
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12. Napirendi pont: 

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X.9.) és 8/2015. 

(III.18.) önkormányzati rendeleteinek módosításához való hozzájárulásról 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, - amelynek Tiszacsege Város 

Önkormányzata is tagja, - működését érintő rendeletek elfogadásához kéri 

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hozzájárulásunkat. A 

melléklet tartalmazza a rendeletek szövegét. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Elfogadásra javasoljuk a határozati javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki hozzájárul Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2014. (X.9.) és 8/2015. (III.18.) önkormányzati rendeleteinek módosításához, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balmazújváros Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X.9.) és 8/2015. (III.18.) 

önkormányzati rendeleteinek módosításához való hozzájárulásra vonatkozó 

javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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117/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X.9.) és 8/2015. 

(III.18.) önkormányzati rendeleteinek módosításához való hozzájárulásról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Balmazújváros Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X.9.) és 8/2015. (III.18.) önkormányzati 

rendeleteinek módosításához való hozzájárulásról szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balmazújváros Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X.9.) és 8/2015. (III.18.) 

önkormányzati rendeleteinek módosításához hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről jelen határozat megküldésével 

tájékoztassa a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, dr. Hajdu 

Miklóst. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1. Szeli Zoltán polgármester 

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

 

 

13. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évéről szóló 

beszámolójának elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Bárdos Tiborné megbízott intézményvezető asszony elkészítette a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde éves beszámolóját. Én az intézményi beszámolón jelen voltam, 

személyesen hallgathattam végig. Az Óvoda és Bölcsőde dolgozói egyhangúlag 

elfogadták a beszámolót. 

 

Bizottsági Elnök urat kérdezem, hogy a Bizottság tárgyalta-e? 
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Itt volt Intézményvezető asszony a bizottsági ülésen, részletesen beszámolt szóban is 

arról, amit a beszámolójában leírt. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek hozzáfűznivalója esetleg? Nincs. 

 

Akkor, aki a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde éves beszámolóját elfogadja, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde 2020/2021. nevelési évéről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó 

javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

118/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évéről szóló 

beszámolójának elfogadására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évéről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde 2020/2021 nevelési évéről szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja. 

 

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

megküldésével tájékoztassa a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde megbízott 

intézményvezetőjét, Bárdos Tibornét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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14. Napirendi pont: 

 

Javaslat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2020. évi 

szakmai beszámolójának elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A melléklet tartalmazza a részletes beszámolót. 

 

A Bizottság tárgyalta-e, és van-e hozzá észrevétele? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót. Örömmel látjuk, hogy 

Tiszacsegéről is egyre többen veszik igénybe a fonyódligeti üdülő szolgáltatásait. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Más egyéb észrevétel? Nincs. 

 

Én is nagy örömmel láttam, hogy nagyon sok tiszacsegei lakos is igénybe vette az 

üdülőt, a Tiszacsege részére százalékosan megállapított napokon. Látjuk a 

beszámolóban is, valamint akik ott jártak, tapasztalhatták, hogy évről-évre van egy 

minimális fejlesztés is, kiegészül a kínálat további szolgáltatásokkal, illetve felújításra 

is sor került. Köszönjük szépen az üzemeltető Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.-nek. 

 

Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2020. évi 

beszámolóját, az kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a 

Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyeki Szöghatár Nonprofit 

Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2020. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 
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119/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2020. 

évi szakmai beszámolójának elfogadására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Egyeki Szöghatár 

Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2020. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyeki Szöghatár Nonporfit 

Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egyeki Szöghatár Nonporfit Kft. 

ügyvezetőjét jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

15. Napirendi pont: 

 

Javaslat a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elkészítésére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Katona Imre intézményvezető 

(Előterjesztés szóban előadva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén Katona Imre intézményvezető elmondta a 

szóbeli beszámolóját. A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, itt volt Intézményvezető úr a bizottsági ülésen, részletesen beszámolt a téli 

időjárásra való felkészülés jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy minden szükséges gép, a 

tolólapok, gumitalpak, illetve a só készlet is rendelkezésre áll, elő van készítve. 

Reméljük, hogy enyhe telünk lesz, és nem lesz rá szükség, hogy az akciótervet igénybe 

vegyük. A rendkívüli téli időjárásra maradéktalanul felkészültünk, úgyhogy a Bizottság 

elfogadásra javasolja az akciótervet. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Más egyéb kérdés, javaslat ezzel kapcsolatosan? Nincs. 

 

Aki egyetért azzal, hogy a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akciótervet 

elfogadjuk, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendkívüli téli időjárás 

kezelésével kapcsolatos akcióterv elkészítésére vonatkozó javaslatot – 6 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

120/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elkészítésére 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a rendkívüli téli időjárás 

kezelésével kapcsolatos akcióterv elkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendkívüli téli időjárás 

kezelésével kapcsolatos akciótervet jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   Katona Imre intézményvezető 

 

 

16. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület anyagi támogatására vonatkozó 

kérelmének elbírálására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Szeli Zoltán polgármester: 

A Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület aktívan részt vesz minden 

rendezvényünkön, és 200.000, - Ft támogatást kér Önkormányzatunkról, személyi jellegű 

kiadásokra, tiszteletdíjra a felkészítő tanárok részére, valamint beszerzésekre, kis értékű 

ajándékokra a gyerekeknek, egyéb könyvelési díjra, működési kiadásokra. Úgy gondolom, 

hogy ennek nincs akadálya. 

 

A Bizottságnak mi a javaslata? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottságnak nincs ellenvetése, támogatásra javasoljuk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Valakinek van esetleg más javaslata? Nincs. Akkor még egyszer köszönjük szépen az eddigi 

munkájukat, és sok sikert, jó egészséget kívánunk a további működésükhöz. 

 

Aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére az 

Önkormányzat 200.000, - Ft összegű támogatást biztosítson, az kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Hagyományőrző 

Néptánc Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására 

vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

121/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület anyagi támogatására 

vonatkozó kérelmének elbírálására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei 

Hagyományőrző Néptánc Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására 

tárgyú javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsegei Hagyományőrző 

Néptánc Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére 200.000, - Ft összegű működési 

támogatást biztosít, amelyet az Egyesület kizárólag a támogatási cél megvalósításával 

kapcsolatos költségek fedezetére fordíthat.  
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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 Bagdiné Elekes Katalint, 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 

 

 

17. Napirendi pont: 

 

Javaslat az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány anyagi támogatására vonatkozó kérelmének 

elbírálására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány, ami az egyeki mentőállomást üzemelteti, 

támogatás iránti kérelmet nyújtott be. A támogatás összegét fejlesztésre szeretnék 

fordítani. A támogatás összegéül 100.000, - Ft-ot javaslok. 

 

A Bizottság mit javasol? 
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen! Van-e más javaslata valakinek? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány részére az 

Önkormányzat 100.000, - Ft támogatást nyújtson, az kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyek Fejlesztéséért 

Közalapítvány anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó 

javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

122/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány anyagi támogatására vonatkozó 

kérelmének elbírálására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Egyek Fejlesztéséért 

Közalapítvány anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot és 

a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyek Fejlesztéséért 

Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) részére 100.000, - Ft összegű működési 

támogatást biztosít, amelyet a Közalapítvány 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 Közalapítvány részére. 

 

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

döntésről Szekeres Ákost, a Közalapítvány elnökét, jelen határozat megküldésével 

tájékoztassa. 

 

 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2021. november 25. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

35 
 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

      

4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közalapítvánnyal 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 

 

 

18. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 2021. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági 

mintaprogramban, valamint a helyi sajátosságok mintaprogram keretén belül működő 

tésztakészítő üzemben megtermelt felesleg szociális célú felhasználására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Mind a mezőgazdasági mintaprogramban, mind a helyi sajátosságokban nagyon sok 

értékes terméket készítenek, termelnek meg, és ezekből minden évben szoktunk 

szociális célra is felhasználni bizonyos mennyiséget. Ehhez egy képviselő-testületi 

határozat szükséges. 

 

A Bizottság tárgyalta-e a javaslatot? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyaltuk. Köszönjük szépen minden, a mintaprogramokban részt vevő 

dolgozónak a munkáját. Ezzel a jelképes ajándékkal remélem szebbé tudjuk tenni az ők, 

illetve az idősek ünnepét. Elfogadásra javasolja a Bizottság. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek más javaslata? Nincs. 
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Akkor, aki egyetért azzal, hogy a 2021. évi járási startmunka mintaprogramok keretén 

belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi sajátosságok mintaprogram 

keretén belül működő tésztakészítő üzemben megtermelt felesleget szociális célra 

használjuk fel, az kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a 

Testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő tésztakészítő üzemben megtermelt 

felesleg szociális célú felhasználására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

123/2021. (XI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tárgy: Javaslat a 2021. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági 

mintaprogramban, valamint a helyi sajátosságok mintaprogram keretén belül működő 

tésztakészítő üzemben megtermelt felesleg szociális célú felhasználására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi járási 

startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő tésztakészítő üzemben megtermelt felesleg 

szociális célú felhasználására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő tésztakészítő üzemben megtermelt 

felesleg szociális célú felhasználásához - a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztálya által a 2021. 

évi járási startmunka mintaprogramok indításához kiadott tervezési segédletének 

„Általános szabályok” fejezet 13. pontja alapján - hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a mintaprogramokban 

megtermelt felesleg szociális célú kiosztásáról. 

 

Határidő: értelemszerűen   

Felelős: Szeli Zoltán polgármester  
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19. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A különfélékben van esetleg valakinek mondanivalója, kérdése? Nincs. 

 

Akkor én egy rövid tájékoztatást adnék az elmúlt hetekben történt eseményekről, 

tevékenységemről. 

 

A teljes polgármesteri beszámoló a lakossági fórumon elhangzott, ahol az egész éves 

munkánkról beszámoltam, illetve a polgármesteri jelentés minden hónapban 

közzétételre kerül elektronikus formában a honlapon, majd az újságban nyomtatott 

formában is. Ezért egy rövidített beszámolót, egy pár mondatot mondanék el az elmúlt 

hetekről. 

 

Október 31-én vasárnap egy nagyon jól sikerült települési rendezvényen vettem részt 

több Képviselőtársammal. A halloweeni rendezvény szülői, társadalmi 

kezdeményezésre valósult meg, illetve az Önkormányzatnak volt egy tökfaragó 

versenye, amelyeket együttesen tartottunk meg. A közös rendezvény annyira jól 

sikerült, hogy a következő évi rendezvénynaptárba be is került. 

 

November 2-án, a Benita Gyermekvédő Alapítványtól érkezett vendégünk, aki kérte a 

segítségünket arra vonatkozóan, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat épületében 

kapcsolattartó helyszínt alakíthassanak ki. Azóta az erre vonatkozó szerződés 

megkötésre is került. 

 

Ugyanezen a napon a Nyírerdő Zrt.-től érkezett hozzánk Halmos Zoltán, akivel a 

szociális tűzifával kapcsolatos teendőinket, lehetőségeinket tárgyaltuk meg. 

Megtekintettük a helyszínt, ahonnan a még hiányzó 200 köbméter tűzifa kitermelésre 

kerülne. Elnézést kérünk a Tiszavirág utcán lakóktól, de mind a Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság, mind a Nyírerdő Zrt. munkatársaival körbejártuk a területet, és nem 

találtunk alkalmas útvonalat a 200 köbméter fa szállítására, úgyhogy sajnálatos módon 

a Tiszavirág utcán kerül majd kiszállításra. Mivel ez nem olyan nagy mennyiség, 

reméljük, hogy emiatt nem merül fel semmi probléma. A Nyírerdő Zrt. hajlandó 

úthasználati díjat fizetni, amelyet majd az esetleges kátyúzásra tudunk fordítani, 

amennyiben szükséges. 
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November 4-én a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületi értekezletén 

vettem részt, ahol személyesen hallgathattam végig az éves beszámolójukat, amelyet az 

előzőekben a Képviselő-testület is elfogadott. 

 

November 12-én a Nyugdíjas Klub tartotta meg negyedéves rendezvényét, amelyen 

több Képviselőtársammal részt vettünk. 

 

November 15-én, temetkezéssel kapcsolatos megbeszélést tartottunk egy vállalkozóval, 

amelyen Képviselőtársaim is részt vettek. A temetkezéssel kapcsolatos problémát 

mindenki ismeri, a kedves lakosok is ismerik, több fórumon, itt a képviselő-testületi 

ülésen is elhangzott, hogy milyen problémával kell szembenéznünk. Tárgyalásokat 

folytatunk temetkezési vállalkozókkal, a tekintetben, hogy hogyan tudnánk úgy 

megszervezni a temetkezést, hogy a változásból a lakosság minél kevesebbet vegyen 

észre, akár a szolgáltatások, akár az árak tekintetében. Át kell szerveznünk a Tiszacsege 

Kommunális Szolgáltató Szervezet által üzemeltetett temetkezési szolgáltatást. 

 

Szintén november 15-én, Debrecenben voltam a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzatnál, ahol Lévainé Illés Tímea kolléganőmmel egy Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusszal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 

Egy előzetes egyeztetést tartottunk a már kiírásra került TOP Plusz-os, valamint a 

jövőben kiírásra kerülő pályázatokkal kapcsolatosan. 

 

Az említett pályázatokkal kapcsolatosan, november 17-én egy szemle került 

lefolytatásra itt Tiszacsegén, amelyen a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség 

részéről két fő, illetve két fő tervező, a Képviselőtársaim és én magam vettünk részt, és 

közösen bejártuk a települést. Az „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás 

keretében a városközpont felújítására szeretnénk pályázatot benyújtani, ennek a 

részleteiről egyeztettünk. 

 

November 16-án került sor a temetőben végzett felújítási munkálatok műszaki átadás-

átvételére, amelyen részt vettem. A „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című pályázat 

tavalyról került áthozatalra, amely keretében egy felújítást tudtunk végrehajtani, 

nyílászárócserével, a hűtőkamra felújításával, illetve burkolat cserével. Az apróbb 

hibák, észrevételek jelzésre kerültek, amelyeknek a kivitelező vállalta a javítását. 

 

November 18-án Balmazújvároson vettem részt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú 

Társulása társulási ülésén, ahol a napirendi pontok között szereplő két rendelet 

módosítása került ismertetésre, és a Társulás tagjainak képviselői által jóváhagyásra. 

 

November 19-én került sor a baba-fák elültetésére, 11 baba-fa került kiültetésre. Nagyon 

jól sikerült az ünnepség, több Képviselőtársam és én magam is jelen voltunk. 
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November 21-én, vasárnap hálaadó istentiszteletre voltam hivatalos, amelyre Esperes úr 

hívott meg és amelyet ő is celebrált. 

 

November 22-én, hétfőn Hajdúszoboszlón, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a 

„Megye napja” alkalmából ünnepi ülést tartott, ahol különböző díjakat adott át a Hajdú-

Bihar megye területén ténykedő, kiemelkedő munkát végző személyeknek különböző 

kategóriákban. 

 

November 23-án pedig Egyeken vettünk részt egy temetővel kapcsolatos egyeztetésen 

Jegyző úrral. 

 

Ennyiről szerettem volna tájékoztatni a tisztelt lakosságot, a Képviselőtársaimat. 

Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elhangzottakhoz van-e valakinek 

kérdése, van-e, amit részletesebben fejtsek ki? Nincs. 

 

Szeretném meghívni a tisztelt Képviselő-testületet, a tisztelt lakosságot az adventi 

rendezvényeinkre, amelynek az első alkalma november 27-én szombaton 17:00 órától 

kezdődik, és az azt követő három hétben ugyanebben az időpontban folytatódik. 

 

Szeretnem megköszönni a Nyírerdő Zrt.-nek és Nagy Lajosnak, akik a település, az 

óvoda, illetve az egyháznak a karácsonyfáját felajánlották. Illetve köszönöm szépen 

mindenkinek, aki a Szolgáltató Csarnoknál a díszítésben bármilyen módon részt vett. 

 

Köszönöm szépen a figyelmet! 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Ha nincs hozzászólás, észrevétel akkor a nyílt ülést bezárom. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

hatósági irodavezető, mb. jegyző 

 

 


