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Ikt.sz.: I/1696-1/2022. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24. 

napján du. 12:47 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 

  Vásári-Orosz Andrea    települési képviselő 

 

Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

  Dr. Lajter Zoltán   jegyző 

  Bényei Dóra    jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a 2022. február 24-i nyílt képviselő-

testületi ülésünkön!  

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mindenki jelen van. 

 

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Bényei Dórát. Aki ezzel egyetért, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

Javaslom, hogy a Fonyódligeti üdülő 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására 

vonatkozó javaslatot vegyük fel a napirendire. Aki ezzel egyetért, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

Ennek megfelelően, ismertetném a napirendi pontokat: 

 

Első napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő 2022 – 2025. évi fizetési kötelezettségeinek 

megállapítására”. 
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Második napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetési rendeletének elfogadására”. 

 

Harmadik napirendi pont a „Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 

átvételéről szóló 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására”. 

 

Negyedik napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló 

16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítására”. 

 

Ötödik napirendi pont a „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 

szállítói állományáról”. 

 

Hatodik napirendi pont a „Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló”. 

 

Hetedik napirendi pont a „Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és 

póttagjainak megválasztására”. 

 

Nyolcadik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsegei Református Egyházközséggel 

megkötött – házi segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződés módosítására”. 

 

Kilencedik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló megállapodás módosítására”. 

 

Tizedik napirendi pont a „Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívás keretén 

belül támogatási kérelem benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról szóló 

12/2022. (I. 27.) KT. számú határozat módosítására”. 

 

Tizenegyedik napirendi pont a „Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti 

ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására és új pályázat kiírására”. 

 

Tizenkettedik napirendi pont a „Hozzájárulás kérés az intézmény nyári zárva tartásáról”. 

 

Tizenharmadik napirendi pont a „Javaslat a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 

támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására”. 

 

Tizennegyedik napirendi pont a „Javaslat a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 

Egyesülete támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására”. 

 

Tizenötödik napirendi pont a „Javaslat a 2021 évi Városi rendezvények, programok 

értékelése, összefoglalója tárgyú beszámoló elfogadására”. 

 

Tizenhatodik napirendi pont a „Javaslat a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

2022. évi Munka- és Szolgáltatási tervének elfogadására”. 

 

Tizenhetedik napirendi pont a „Javaslat a Fonyódligeti üdülő 2022. évi szolgáltatási 

díjainak megállapítására”.  
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Tizennyolcadik napirendi pont pedig a „Különfélék”. 

 

Aki a nyílt ülés napirendi pontjaival egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

Zárt ülésen tárgyalnának meg a következő napirendi pontokat: 

 

Első napirendi pont a „Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon 

lévő volt villamossági bolthelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás 

kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására”. 

 

Második napirendi pont a „Javaslat vételi szándékkal érintett, önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok vonatkozásában ingatlanforgalmi értékbecslés 

elrendelésére”. 

 

Harmadik napirendi pont pedig a „Különfélék”. 

 

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

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 
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NAPIRENDI PONTOK: 

 

Nyílt ülés: 

 

1. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

2022 – 2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

2. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 

elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

3. Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló (24/2014. XII. 

23.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

4. Javaslat Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

5. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

6. Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

Előterjesztő: Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

7. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

8. Javaslat a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra 

vonatkozó - ellátási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

9. Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

10. Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívás keretén belül támogatási kérelem 

benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról szóló 12/2022. (I. 27.) KT. 

számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
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11. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform 

irodahelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására 

és új pályázat kiírására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

12. Hozzájárulás kérés az intézmény nyári zárva tartásáról 

Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető  

 

13. Javaslat a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatására vonatkozó kérelmének 

elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

14. Javaslat a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete támogatására 

vonatkozó kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

15. Javaslat a 2021 évi Városi rendezvények, programok értékelése, összefoglalója tárgyú 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Kisné Bolacsek Rita mb. intézményvezető 

 

16. Javaslat a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi Munka- és 

Szolgáltatási tervének elfogadására 

Előterjesztő: Kisné Bolacsek Rita mb. intézményvezető 

 

17. Javaslat a Fonyódligeti üdülő 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

18. Különfélék 

 

 

Zárt ülés: 

 

1. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt villamossági 

bolthelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat vételi szándékkal érintett, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

vonatkozásában ingatlanforgalmi értékbecslés elrendelésére 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Különfélék 
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022 – 

2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Mindenkinek kiküldésre került az anyag. Pénzügyi irodavezető asszony, legyen szíves! 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jegyző úr! A Képviselő-testületnek a saját bevételei 

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit 

minden évben, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig meg kell állapítania a 

tárgyévre, illetve az azt követő 3 évre vonatkozóan. 

 

Az idei évben, Tiszacsege Város Önkormányzatának az előző években keletkezett 

tárgyévi kötelezettségek vonatkozásában 2019. évben a K&H Bank Zrt-vel kötött 

beruházási hitelszerződésekből eredő adósságot keletkeztető ügylet, illetve az ezévben 

keletkezett, illetve keletkező tárgyévi kötelezettségek vonatkozásában egy 25.000.000, 

- Ft összegű beruházási hitel szerepel. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Köszönöm szépen a szót! Szeretettel köszöntök én is mindenkit!  

 

Igen, a Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő 2022-2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításával, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022 – 2025. évi fizetési 

kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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18/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022 – 2025. 

évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő 2022 – 2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló javaslatot 

és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető 

ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022-2025. évi fizetési 

kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékelte szerint hagyja 

jóvá. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Felkérem Bizottsági Elnök urat, hogy ismertesse a Bizottság észrevételeit a 

költségvetési rendelettel kapcsolatosan! 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen Pénzügyi irodavezető 

asszony, illetve a Pénzügyi Iroda munkáját! 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Felkérem Pénzügyi irodavezető asszonyt, hogy néhány szóban ismertesse a 

költségvetési rendelettervezet tartalmát! 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Tiszacsege Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe az Önkormányzat, a Közös 

Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek költségvetése került betervezésre. 
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A 2022. évi költségvetésben 1.532.232.606, - Ft költségvetési bevétel, és 1.679.903.142, 

- Ft költségvetési kiadás, és 147.670.576, - Ft költségvetési hiány szerepel. Ebből a 

költségvetési hiányból 57.565.042, - Ft működési hiány és 90.105.494, - Ft felhalmozási 

hiány. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Mindenki látja, bizottsági ülésen már nem egyszer tárgyalta a 

Bizottság, hogy a költségvetésünket több dolog is terheli. Egyrészt vannak olyan 

bírósági tárgyalások, amelyek következményei fizetési kötelezettségek lehetnek, be 

kellett terveznünk a költségvetésbe, másrészt vannak olyan pályázataink, amelyek a 

település fejlődése, fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlenek, azonban ezeknek a 

pályázatoknak egy része nem 100 % támogatású, vagyis Önkormányzatunknak önerőt 

kell bennük vállalnia. Ezen kiadásokhoz sajnos nem állnak rendelkezésünkre külön 

bevételi források, a bevételeink épp, hogy a működésünket, vagy még azt sem fedezik. 

Ezen felül, a január 1-től érvényben lévő, kötelező minimálbér és bérminimum növelése 

is, amely néhány dolgozó esetében nem államilag finanszírozott nehézséget okoz 

Önkormányzatunk számára. Tehát a költségvetésünk rendkívül szoros, kevés 

mozgásteret hagy számunkra. Ebből kifolyólag, felkértem az intézményvezetőket, hogy 

ahol csak lehet, intézményük bevételeit próbálják meg növelni, a kiadásaikat pedig 

minél inkább csökkenteni. Az ezzel kapcsolatos terveikről és az elért eredményekről 

pedig fél évente számoljanak be. 

 

Szeretném megköszönni a Pénzügyi Iroda munkáját a költségvetés előkészítéséhez 

kapcsolódóan. egy nagyon alapos, átgondolt tervezetet készítettek el, amelyet a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által többször megtárgyalásra, illetve egyeztetésre 

került.  

 

Bízunk benne, hogy átgondolt, szoros gazdálkodással, probléma nélkül át tudjuk 

vészelni ezt az évet. 

 

Van esetleg valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési 

rendeletének elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadására vonatkozó 

javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 

a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületére és annak 

bizottságára, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, valamint a 

Tiszacsegei Közös Önkormányzat Hivatalra terjed ki. 

 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 

a) 1.532.232.606 Ft költségvetési bevétellel, 

b) 1.679.903.142 Ft költségvetési kiadással és 

c) 147.670.536 Ft költségvetési hiánnyal 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 57.565.042 Ft a 

működési hiány és 90.105.494 Ft a felhalmozási hiány. 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a 

képviselő-testület. 

 

3. § 

 

(1) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák. 

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák. 

(3) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány 

felhasználásával történik. 
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3. A költségvetés részletezése 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg. 

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza 

meg. 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg. 

(2) A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő beruházások 

kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg. 

(3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások 

kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg. 

(4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások 

kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 14. 

melléklet szerint részletezi. 

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és 

egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (15. melléklet, 4. sorszám) 

felhasználását a bizottság hatáskörébe ruházza át. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a 

támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott 

tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre 

bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, 

valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről. 

(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik 

arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló 

tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt 

kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 

 

7. § 

 

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 16. – 35. mellékletek 

tartalmazzák. 
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(2) Tiszacsege Város Önkormányzata 2022. évben az Európai Uniós támogatással megvalósuló 

projektek bevételei és kiadásai részletezését a 36. melléklet tartalmazza. 

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2022. évi keretét nettó 200.000 

Ft-ban, a köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg. 

 

8. § 

 

Az önkormányzat a kiadások között 8.000.000 Ft általános tartalékot állapít meg. 

 

9. § 

 

(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel 

következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett 

pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel. 

(2) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, 

e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni. 

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele csak támogatási szerződés, illetve egyéb írásbeli 

megállapodás alapján történhet. 

 

4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai 

 

10. § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben 

megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható 

kötelezettség. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként 

pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 

beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. 

Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható. 

(4) Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon 

történik. 

(5) A polgármester gazdasági eseményenként 5 millió Ft értékhatárig dönt a 

forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen 

tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél lévő üres álláshelyekre tervezett bér és járulék 

előirányzat zárolásra kerül. 

(7) A (6) bekezdésben foglalt zárolás feloldásához a képviselő-testület előzetes döntése 

szükséges. 

 

5. Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

11. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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12. § 

 

(1) Ezen rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

 

Tiszacsege, 2022. február 24. 

 

  

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

3. Napirendi pont: 

 

Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 24/2014. (XII. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Pénzügyi irodavezető asszony, legyen szíves! 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

Tiszacsege Város Önkormányzatának már van egy 2014. évben elfogadott 

önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről. 

Ezen rendelet az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson kívülre, civil 

szervezeteknek, illetve magánszemélyeknek adható támogatások lebonyolítását rögzíti, 

valamint az államháztartáson kívülről, az Önkormányzat részére érkező támogatások 

átvételének szabályait. 

 

A rendelet 10. §-ának (2) bekezdése tartalmazza azon összeghatárt, amely alatt a 

polgármester dönt a pénzeszközök átvételéről, a felett pedig a Képviselő-testület. Ezzel 

szemben, a költségvetési rendeletünkben minden évben egy külön szakaszban szerepelt 

az államháztartáson kívüli források átvételének a szabályozása. Ezen kettős 

szabályozást, ellentmondást kívánjuk orvosolni ezzel a rendelet módosítással.  

 

A módosítás által a rendeletből kikerül az összeghatár, és annak helyébe beépítésre 

kerülne az, hogy „az államháztartáson kívüli forrás átvétele csak támogatási szerződés, 

illetve egyéb írásbeli megállapodás alapján történhet”. Az az összeghatárt, amely felett 
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a Képviselő-testület jogosult dönteni az átvételről, a mindenkori költségvetési 

rendeletünkben kerül leszabályozásra. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 

24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításával, az kérem kézfelnyújtással 

jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átadásáról és átvételéről szóló 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 

módosítására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelete 

 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 24/2014. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 24/2014 (XII.23.) 

önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele csak támogatási szerződés, illetve egyéb írásbeli 

megállapodás alapján történhet.” 
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2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Tiszacsege, 2022. február 24. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

4. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Tiszacsege Város településszerkezeti tervének és leírásának, valamint helyi építési 

szabályzatának és szabályozási tervének módosító tervezete elkészült, a NAGÉV Kft. 

beruházásának megvalósítása érdekében. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. 

(XI.01.) önkormányzati rendelet módosításával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege város helyi építési 

szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelete 

 

a Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. §. (6) 

bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdésében és a 42. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró: 

-    Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 

-    Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

-    Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság) 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság) 

-    Országos Vízügyi Főigazgatóság 

-    Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

-    Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

-    Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

-    Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály 

-    Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkár 

-    Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Szakterület 

-   Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 

-    Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 

-    Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

-    Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 

-    Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 

-    Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (honvédelemért felelős miniszter) 

-    Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

-   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály 

-    Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

-    Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

1. továbbá a Korm. rendelet 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak 

szerint a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, és a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben 

eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el:  
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1. § 

 

A Tiszacsege Város Önkormányzata című 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az ipari gazdasági terület minimális zöldterületi fedettsége 40 %. A 0441 hrsz-ú út - 0454 

hrsz-ú út - 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt területen belül a minimális zöldterületi fedettég 

(legkisebb zöldfelület) 25 % .” 

 

2. § 

 

A Tiszacsege Város Önkormányzata című 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet az 1. 

melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki. 

 

3. § 

 

Hatályát veszti a Tiszacsege Város Önkormányzata című 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati 

rendelet (4) bekezdés c) pontja. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

5. § 

 

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

Tiszacsege, 2022. február 24. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

5. Napirendi pont: 

 

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Pénzügyi irodavezető asszony, legyen szíves!  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. február 24. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

17 
 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

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

önkormányzatunknál. Az ellenőrzés célja az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási 

helyzetének, szabályosságának vizsgálata volt. Az ellenőrzés lefolytatását követően, 

egy intézkedési tervet fogadott el a Képviselő-testület, amely alapján minden hónapban 

a rendes képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület tagjait tájékoztatni szükséges a 

szállítói állományról. 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei összevont szállítói állománya a mai 

napon 52.034.251, - Ft, amelyből a közüzemi szállítók állománya 14.470.860, - Ft. 

  

Szoros gazdálkodás mellett ez a szállítói állomány szinten tartható, kezelhető. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki egyetért a szállítói állományról szóló tájékoztató elfogadásával, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 7 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

19/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

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 
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6. Napirendi pont: 

 

Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló 

 

Előterjesztő: Dr. Lajter Zoltán jegyző 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jegyző úr, legyen szíves! 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr! Köszöntök én is mindenkit!  

 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXI. törvény 

kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása 

útján ellenőrzi az adóztatást. Ez alapján, próbáltam elkészíteni ezt a beszámolót, a 

jelenleg hatályos adók mértékével, illetve az idei évre várható bevételekkel és kivetett 

adókkal, amely a tisztelt Képviselő-testület részére kiküldésre került. 

 

Szeretném kiemelni, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi 

emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más 

intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény törvényi szintre emelte a koronavírus-

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi 

adó intézkedésekről szóló 535/2020. (XII.1.) Korm. rendelet előírásait, miszerint 

megtiltja az önkormányzatoknak azt, hogy adót emeljen, új adónemet vezessen be, 

kötelezetti kört bővítsen, vagy mentességet szüntessen meg. Úgy gondolom, hogy ezen 

intézkedések nem állnak szándékában a Képviselő-testületnek, de jelenleg nem is lehet 

őket megtenni. 

 

Tehát az adóbevételeket úgy tudjuk növelni, hogy minél hatékonyabban próbáljuk a 

kintlévőségeket behajtani. Erre igyekszünk is odafigyelni, akár végrehajtás útján is, ha 

a felszólítás nem vezet eredményre.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a beszámolót. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért az adóztatásról szóló jegyzői beszámoló elfogadásával, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adóztatásról szóló jegyzői 

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

 

 

20/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

az adóztatásról szóló jegyzői beszámoló elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az adóztatásról szóló 

jegyzői beszámolót és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adóztatásról szóló jegyzői 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 

7. Napirendi pont: 

 

Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására 

 

Előterjesztő: Dr. Lajter Zoltán jegyző 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Közeleg az országgyűlési választás, illetve a népszavazás időpontja, így meg kell 

választanunk a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait.  

 

Felkérem Jegyző urat, hogy néhány szóban ismertesse a javaslatot! 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr! 

 

Mint ismeretes, a köztársasági elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési 

képviselők választását, illetve az országos népszavazást.  

 

A szavazatszámláló bizottsági megbízatás mindig az előző országgyűlési választástól a 

következő országgyűlési választásig szól, azzal, hogy az új tagok megválasztásával a 

korábbi tagok mandátuma megszűnik. 

 

A szavazatszámláló bizottság tagjai megválasztásának határideje, jogszabály alapján 

március közepe, ezért szeretném kérni a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a 

határozati javaslatban szereplő szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok 

megválasztásához.  
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A 2018. évi választásoktól eltérően, szeretném, ha a Képviselő-testület települési szinten 

választaná meg a szavazószámláló bizottsági tagokat és póttagokat, hogy így legyen 

lehetőségem arra, hogy ha valamelyik tag esetleg a koronavírus vagy bármely egyéb 

betegség okán kiesik, könnyebben pótolhassam. Emiatt került úgy megalkotásra a 

határozati javaslat, hogy abban 18 fő szavazószámláló bizottsági tag szerepel, 

körzetenként 3 fő, illetve 14 fő póttag. 

 

Ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik jelentkeztek szavazóbizottsági tagnak 

és póttagnak, ezzel segítve a Helyi Választási Iroda munkáját. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatosan? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok 

tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal 

– elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

21/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint a 25. §-ában biztosított jogkörében eljárva, 

Tiszacsege város területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

Szavazatszámláló bizottsági tagok: 

 

1. Bárdos Tiborné  4066 Tiszacsege, Lehel utca 30. 

2. Csenkiné Végh Erzsébet 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 16. 

3. Diószegi Erzsébet  4066 Tiszacsege, Tavasz utca 4. 

4. Fülöp Lászlóné  4066 Tiszacsege, Barna utca 4. 

5. Gyenes Julianna  4066 Tiszacsege, Toldi utca 8. 

6. Hegedűs Ágnes Zsuzsanna 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 69. 

7. Jakab József   4066 Tiszacsege, Pethő Bálint utca 29. 

8. Kallóné Borsos Kitti  4066 Tiszacsege, Óvoda utca 1. 
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9. Katona Zoltánné  4066 Tiszacsege, Óvoda utca 25. 

10. Kisné Bolacsek Rita  4066 Tiszacsege, Ady Endre utca 3. 

11. Kótiné Erdős Éva  4066 Tiszacsege, Tavasz utca 54. 

12. Kovács Gyuláné  4066 Tiszacsege, Toldi utca 43. 

13. Nagy Jánosné   4066 Tiszacsege, Kossuth utca 70. 

14. Pappné Kóti Ildikó  4066 Tiszacsege, Vásártér utca 35/A. 

15. Pikó Gáborné   4066 Tiszacsege, Hataj utca 50. 

16. Regőczi Istvánné  4066 Tiszacsege, Hataj utca 59. 

17. Turi Gyuláné   4066 Tiszacsege, Kinizsi utca 13. 

18. Turiné Baja Ágnes  4066 Tiszacsege, Csurgó utca 33. 

 

Szavazatszámláló bizottsági póttagok: 

 

1. Budai Ferencné  4066 Tiszacsege, Bethlen utca 1. 

2. Hizsnyikné Székely Erika 4066 Tiszacsege, Tóth Ferenc utca 24. 

3. Józsa Erika   4066 Tiszacsege, Fő utca 111. 

4. Kiss Jánosné   4066 Tiszacsege, Fő utca 66. 

5. Kovács Andrea  4066 Tiszacsege, Dobó utca 22. 

6. Molnárné Karika Szilvia 4066 Tiszacsege, Zátony VII. utca 6. 

7. Orosz Beáta   4066 Tiszacsege, Tóth Ferenc utca 9. 

8. Papp Sándorné  4066 Tiszacsege, Erzsébet utca 13. 

9. Simon Józsefné  4066 Tiszacsege, Ültetés II. utca 43. 

10. Soltész Zsoltné  4066 Tiszacsege, Zrínyi utca 9.  

11. Szabó Istvánné  4066 Tiszacsege, Játszótér utca 3. 

12. Tóth Mihály Ferenc  4066 Tiszacsege, Tisza utca 2. 

13. Vásári-Szappanos Krisztina 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 20. 

14. Zsólyomi János  4066 Tiszacsege, Víztorony utca 35. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző, HVI vezető 

  Szeli Zoltán polgármester – az eskü kivételéért 

 

 

8. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra 

vonatkozó - ellátási szerződés módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez is egy régebbi dolog már. A Képviselő-testület tavaly nyáron határozott arról, hogy 

a házi segítségnyújtást átadjuk a Tiszacsegei Református Egyházközségnek, azonban a 

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, EMMI jogkörében eljárva az 

Egyházközség Református Házi Segítségnyújtó Szolgálatnál nyújtott házi 

segítségnyújtás szolgáltatás 45 ellátotti létszámmal történő bővítése tekintetében a 
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finanszírozási rendszerbe történő befogadásához nem járult hozzá. Ezt követően az 

Egyházközség újabb kérelmet nyújtott be a finanszírozási rendszerbe történő 

befogadáshoz, melyhez 2022. január 5-én az EMMI előzetes szakhatósági állásfoglalást 

adott ki, amelyben a befogadáshoz hozzájárult. 

 

Egyeztetést folytattunk az Egyházközséggel, amely arra vezetett, hogy a házi 

segítségnyújtás átadása 2022. július 1-jével történne meg, amely időpont az ellátási 

szerződésbe is belefoglalásra kerülne. 

 

Van-e valakinek esetleg kérdése, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött ellátási 

szerződés módosításával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Református 

Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződés 

módosítására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

22/2022.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra 

vonatkozó - ellátási szerződés módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Református 

Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződés 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata által a Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi 

segítségnyújtásra vonatkozó - ellátási szerződést e határozat 1. számú melléklete szerint 

kívánja módosítani. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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9. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A 2020. decemberében született megállapodás alapján Újszentmargita Község 

Önkormányzata bérleti díj ellenében a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 

részére bérbe adja az Újszentmargita, Rákóczi utca 125. szám alatti ingatlanát. 2022-

ben a megváltozott költségvetési finanszírozás, illetve a Kirendeltség dolgozóira 

vonatkozó személyi kiadások növekedése miatt szükségessé vált ezen bérleti díj 

felülvizsgálata. A továbbiakban térítésmentesen kerülne biztosításra a Közös 

Önkormányzati Hivatal részére az ingatlan, amelyet a megállapodásban is rögzíteni 

szükséges. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Tárgyalta, és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodás módosításával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására vonatkozó 

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

 

  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. február 24. napján megtartott nyílt üléséről 
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23/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot 

és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3c) bekezdése alapján - 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást (a 

továbbiakban: Megállapodás) az e határozat melléklete szerinti módosító megállapodás 

jóváhagyásával módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szeli Zoltán polgármestert a módosító 

megállapodás aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Lajter Zoltán jegyzőt a Megállapodás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

              Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 

10. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című felhívás keretén belül támogatási kérelem benyújtásáról és az 

ahhoz szükséges önerő biztosításáról szóló 12/2022. (I. 27.) KT. számú határozat 

módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez a Belügyminisztérium belterületi utak korszerűsítésére kiírt pályázata, amelynek a 

benyújtásáról már tavaly döntött a Képviselő-testület. Ez is egy önerős pályázat, 

amelynek az önereje 3.529.357, - Ft, amelyet az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében a saját bevételei terhére kell biztosítania, amely ezzel a módosítással 

a 12/2022. (I. 27.) KT. számú határozatban is feltüntetésre kerülne. 

 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 
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Akkor, aki egyetért a 12/2022. (I. 27.) KT. számú határozat módosításával, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által 

meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

felhívás keretén belül támogatási kérelem benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő 

biztosításáról szóló 12/2022. (I. 27.) KT. számú határozat módosítására vonatkozó 

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

 

 

24/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című felhívás keretén belül támogatási kérelem benyújtásáról 

és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról szóló 12/2022. (I. 27.) KT. számú határozat 

módosítására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Belügyminisztérium által 

meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívás 

keretén belül támogatási kérelem benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról szóló 

12/2022. (I. 27.) KT. számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. A határozat rendelkező részének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„2.  A Képviselő-testület a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét 

3.529.357, - Ft-ot, azaz hárommillió-ötszázhuszonkilencezer-háromszázötvenhét 

forintot az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében saját bevételei terhére 

biztosítja.” 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatnak a Magyar 

Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére történő mihamarabbi 

megküldéséről soron kívül gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 
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11. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform 

irodahelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új 

pályázat kiírására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az említett ingatlanon két helyiséget hirdetett bérbevételre az Önkormányzat, a kettő 

közül, erre a helyiségre sajnos nem érkezett be egyetlen pályázat sem. Ilyen esetben a 

pályázati eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani, és ezt követően lehetséges újabb 

pályázati felhívás közzététele. 

 

Aki egyetért a volt Tourinform irodahelyiségre vonatkozó pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításával, és az újabb pályázati felhívás közzétételével, az 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. 

szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére vonatkozó 

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új pályázat kiírására vonatkozó 

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

 

 

25/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség 

bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és új 

pályázat kiírásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4066 Tiszacsege, Fő utca 

38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére vonatkozó 

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új pályázat kiírására vonatkozó javaslatot 

és a következő döntést hozza: 

 

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



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 

gondoskodjon 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

12. Napirendi pont: 

 

Hozzájárulás kérés az intézmény nyári zárva tartásáról 

 

Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Intézményvezető asszony kérelmet nyújtott be, amelyben kérte, hogy a Képviselő-

testület járuljon hozzá a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022. augusztus 

hónapjában való zárva tartásához, amellett, hogy az ügyelet igény szerint biztosított lesz 

ebben az időszakban is. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, a bizottsági ülésen Intézményvezető asszony részletesen kifejtette, hogy azért 

szükséges ez a zárva tartás, mert annak ideje alatt felújítási, karbantartási munkálatok 

fognak folyni, illetve takarítás. A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek még hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde augusztusi zárva tartásával, 

az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a 

Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmény nyári zárva 

tartására vonatkozó hozzájárulás kérést – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 
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26/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

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

Bölcsőde intézmény nyári zárva tartási idejét - e határozat 2. pontjában meghatározott 

feltétellel az alábbiak szerint határozza meg:  

 

A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási ideje: 

 

2022. augusztus 01-től 2022. augusztus 31-ig. 

 

2. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott időszakban is köteles gondoskodni a 

gyermek felügyeletéről, ha a szülő azt a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 41. § (1) bekezdésben meghatározott okok 

valamelyike alapján kéri. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri Szeli Zoltán polgármestert, hogy a döntésről az 

intézményvezetőt tájékoztassa és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

  intézményvezető 

 

 

13. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatására vonatkozó kérelmének 

elbírálására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 30.000, - Ft támogatást kért 

Önkormányzatunktól. A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyalta és támogatásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek más javaslata? Nincs. Akkor, aki egyetért azzal, hogy a Karácsony 

Sándor Pedagógiai Egyesületet 30.000, - Ft-tal támogassuk, az kérem kézfelnyújtással 

jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Karácsony Sándor Pedagógiai 

Egyesület támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot – 7 

fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

27/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

 

a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesülete támogatására vonatkozó kérelmének 

elbírálásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Karácsony Sándor 

Pedagógiai Egyesülete anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Karácsony Sándor Pedagógiai 

Egyesülete részére 30.000,-Ft. összegű működési támogatást biztosít, amelyet az 

Egyesület kizárólag a támogatási cél megvalósításával kapcsolatos költségek fedezetére 

fordíthat.  

 

2. A támogatás Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi 

költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete 15. számú melléklete 

alapján kerül biztosításra az Egyesület részére. 

 

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

döntésről Fülöp Mihályt, 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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14. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete támogatására vonatkozó 

kérelmének elbírálására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez szintén egy támogatási kérelem, amelyben 50.000, - Ft támogatást kérnek 

Önkormányzatunktól. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Tárgyalta, és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Más javaslat esetleg van-e valakinek? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületét 

50.000, - Ft-tal támogassuk, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Hajdú-

Bihar Megyei Egyesülete támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó 

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

 

 

28/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete támogatására vonatkozó 

kérelmének elbírálásáról  

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak 

Hajdú-Bihar Megyei Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására 

vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Mozgáskorlátozottak Hajdú-

Bihar Megyei Egyesület részére 50.000,-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 Képviselő-testületének a 2022. évi 

költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 15. számú melléklete 

alapján kerül biztosításra az Egyesület részére. 

 

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

döntésről Szécsény Lajost, 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 

 

 

15. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 2021 évi Városi rendezvények, programok értékelése, összefoglalója tárgyú 

beszámoló elfogadására 

 

Előterjesztő: Kisné Bolacsek Rita mb. intézményvezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Kisné Bolacsek Rita megbízott intézményvezető elkészítette a beszámolót, amely a 

Képviselő-testületnek kiküldésre került. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A bizottsági ülésen jelen volt megbízott Intézményvezető Asszony, így részletesen 

megbeszélhettük a beszámoló egyes részeit. A Bizottság elfogadásra javasolja a 

beszámolót. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs.  
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Akkor, aki egyetért a 2021. évi Városi rendezvények, programok értékelése, 

összefoglalója tárgyú beszámoló elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi Városi rendezvények, 

programok értékelése, összefoglalója tárgyú beszámoló elfogadására vonatkozó 

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

 

 

29/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 2021. évi Városi rendezvények, programok értékelése, összefoglalója tárgyú beszámoló 

elfogadásáról 

 

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

rendezvények, programok értékelése, összefoglalója tárgyú beszámolót és az alábbi döntést 

hozza: 

 

3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi Városi rendezvények, 

programok értékelése, összefoglalója tárgyú beszámolót és kapcsolódó mellékleteit 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

16. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi Munka- és Szolgáltatási 

tervének elfogadására 

 

Előterjesztő: Kisné Bolacsek Rita mb. intézményvezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Megbízott Intézményvezető Asszony által a 2022. évi munka- és szolgáltatási terv is 

elkészítésre került. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a beszámolót. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs.  

 

Akkor, aki egyetért a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi Munka- 

és Szolgáltatási tervének elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm 

szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

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

Ház és Könyvtár 2022. évi Munka- és Szolgáltatási tervének elfogadására vonatkozó 

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

 

 

30/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi Munka- és Szolgáltatási terv 

elfogadásáról 

 

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi Munka- és Szolgáltatási terv elfogadására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

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

Ház és Könyvtár 2022. évi Munka- és Szolgáltatási tervét e határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

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

megküldésével Kisné Bolacsek Rita megbízott intézményvezetőt tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

17. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Fonyódligeti üdülő 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A decemberi ülésén már egyeztetett erről a Képviselő-testület, azonban határozat még 

nem született. A díjak tekintetében egy kis emelkedés lesz tapasztalható. 

 

A Bizottság tárgyalta?  
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Fonyódligeti üdülő 2022. évi szolgáltatási díjainak 

megállapításával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fonyódligeti üdülő 2022. évi 

szolgáltatási díjainak megállapítására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

31/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Fonyódligeti üdülő 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fonyódligeti üdülő 2022. 

évi szolgáltatási díjainak megállapítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

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

üdülő 2022. évi szolgáltatási díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 Tulajdonos önkormányzat 

lakosai részére: 

 

kőház bruttó: 11.000, - Ft/ház/nap bruttó: 14.000, - Ft/ház/nap 

faház bruttó: 10.000, - Ft/ház/nap bruttó: 13.000, - Ft/ház/nap 

gyermekszálláshely bruttó: 1.500, - Ft/fő/nap bruttó: 2.500, - Ft/fő/nap 

min. 4 éjszaka, 5 nap foglalás esetén, az alatt 20 % 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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18. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

 

18.1. Javaslat helyi vízkárelhárítási terv elkészítésére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés szóban előadva.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Érkezett egy megkeresés a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltségétől, amelyben tájékoztatták 

Önkormányzatunkat arról, hogy a településnek vízkárelhárítási tervvel kell 

rendelkeznie, és kérték annak szakemberrel történő elkészíttetését. 

 

Ezen vízkárelhárítási tervnek az elkészíttetése körülbelül 1.000.000, - Ft-ba fog kerülni, 

azonban, ha nem rendelkezünk ezzel a tervvel, akkor bármilyen belvíz vagy árvíz kár 

esetén, elesünk minden támogatástól. Ezért javaslom a helyi vízkárelhárítási terv 

elkészíttetését. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyaltuk és a Bizottság is javasolja a vízkárelhárítási terv elkészíttetését. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a helyi vízkárelhárítási terv elkészítésével, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi vízkárelhárítási terv 

elkészítésére vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 
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32/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

helyi vízkárelhárítási terv elkészítéséről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a vízkárelhárítási terv 

elkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint védekezésre kötelezett - a 

vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 

8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve - helyi 

vízkárelhárítási tervet készít. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyi vízkárelhárítási terv 

elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket és eljárásokat folytassa le, majd az elkészült 

tervet tájékoztatásul nyújtsa be a Képviselő-testületnek. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elkészült tervet a Hajdú-Bihar 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségére nyújtsa be. 

 

Határidő: 1. azonnal 

                  2. értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van még esetleg valakinek javaslata a különfélékben? Ha nincs, akkor én készültem egy 

beszámolóval az elmúlt időszakról. 

 

Néhány fontosabb eseményről és pályázatokról szeretnék tájékoztatást adni a tisztelt 

Képviselő-testületnek, illetve a lakosságnak. 

 

Részt vettem az NHSZ Tisza Nonprofit Kft., a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú 

Társulása gyűlésein, amelyeken a 2022. évi költségvetésük megtárgyalására került sor. 

  

NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2023. augusztusától tervezi a koncesszióban történő 

működtetést, amely a hulladékszállítási, illetve hulladékgazdálkodási szolgáltatásra 

nem lesz érzékelhető hatással. 

 

A január és a február hónap a pályázatokról szólt. Ebben a két hónapban nagyon sok 

pályázati kiírás jelent meg, amelyekre, felmérve az igényeinket és a lehetőségeinket, 

beadtuk a pályázatainkat.  

 

A Magyar Falu Program keretében támogatási kérelem került benyújtásra az 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére 2 millió Ft értékben, amely 

keretében a Szabadidő Park pavilonjának korszerűsítése, illetve elektromos fejlesztés 

valósulna majd meg. 
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Beadásra került továbbá az önkormányzati járdaépítés, felújítás támogatására, 

4.999.999, - Ft értékben, amelyből a „Tejcsarnoktól” a Homokhát utca irányába, a Tó 

utcai járda kerülne felújításra. Nagyon sok utcát bejártunk, felmértük a járdák állapotát 

és arra jöttünk rá, hogy a településen szinte minden utcában lehetne járdát felújítani, 

azonban ezekbe a pályázatokba sajnos 10-20 méteres szakaszokat nem tudunk betenni, 

úgyhogy egy összefüggő, hosszabb szakaszt kellett kijelölnünk. 

 

Arra szeretném felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, hogy amennyiben az egyes utcák 

lakói, összefogva, társadalmi munkaként szeretnék az utcájukban lévő járdát felújítani, 

úgy az Önkormányzat a szükséges építőanyagokkal tudja a kezdeményezést támogatni. 

 

Továbbá támogatási kérelem került benyújtásra az „Önkormányzati temetők 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázatra, 11.999.999, - Ft összegben, 

amelyből a ravatalozó épületének tetőfejújítása valósulna meg. 

 

Beadásra került még az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 

építése/felújításának támogatása” elnevezésű pályázat, 37 millió Ft értékben, amelyből 

a Tompa utca, Templom utca, illetve az Óvoda utca - Hataj utca egy része kerülne 

felújításra. 

 

Aztán kommunális eszközök beszerzésére 8 millió Ft összegben nyújtottunk be 

pályázati kérelmet, amelyből egy fűkasza és egy rézsűkasza beszerzésére kerülne sor. 

 

Szintén a Magyar Falu Program keretén belül került benyújtásra az óvodai játszóudvar 

felújítására vonatkozó pályázat, 2.972.190, - Ft összegben, amelyből új játékelemek 

beszerzése, illetve a régiek felújítása valósulna meg az óvoda területén. 

 

TOP-os pályázatok közül benyújtásra került az „Élhető település -Városközpont 

fejlesztése” elnevezésű felhívásra a támogatási kérelem, 250 millió Ft összegben, 

amelyből új közlekedési és térburkolatok építése, járdák térkövezése, kiszélesítése, 

közösségi terek átalakítása, utcabútorok elhelyezése, növényzet telepítése valósulna 

meg a városközpontban. 

 

A TOP-os pályázatok közül benyújtásra került még az energetikai pályázat, 80 millió Ft 

összegben, amelyből az önkormányzati épületek közül a könyvtár és a hivatal 

épületének energetikai korszerűsítését, a nyílászárók cseréjét, hőszigetelését, illetve 

napelemes rendszer kiépítését kívánjuk megvalósítani. 

 

A Belügyminisztérium által kiírt pályázatok közül pedig belterületi úthálózat 

fejlesztésre került benyújtásra pályázat, összesen 23.529.049, - Ft összegben, melyhez 

Önkormányzatunk 3.529.357, - Ft önerőt biztosít saját bevételei terhére. Ebből a 

Homokhát I. utca felújítása történne meg. 

 

Decemberben elkezdődött a 2022 évi közmunkaprogram pályázatának készítése, 

kidolgozása. Közel 150 főre kaptunk foglalkoztatási engedélyt. Megkezdődött a 

dolgozók tájékoztatása, a szerződések aláírása. 
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A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, a Vidékfejlesztési Program keretében tavaly 

beadott VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, “Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázatunk 

254.157.526, - Ft támogatási összeget nyert. Négy helyszínen közel 5 km hosszan 

stabilizált út kialakítására kerül sor. Gyorsabban lehet közlekedni majd ezeken az 

utakon, a belterületi utcák szennyezése csökken, a horgászvizek megközelítése, a 

kerékpáros turizmus komfortosabbá válik. A közel 13 millió Ft önerő kifizetéséhez a 

földtulajdonosok kifejezték támogatási szándékukat, a részletekről még folyik az 

egyeztetés. 

 

Elbírálás alatt van Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, a Vidékfejlesztési Program 

keretében beadott “Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése” elnevezésű pályázatunk. 

 

Február 11-én ítéletet hirdetett a bíróság a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató 

Szervezet két alkalmazottjának munkaügyi perében. A kettőjük által a Tiszacsege 

Kommunális Szolgáltató Szervezettől követelt összesen 14.659.915, - Ft összegből 

11.156.758, - Ft összegű részt ítélt meg részükre a bíróság. 

 

A készenléti időben történő halottszállításra 2022. február 1-től egyéni vállalkozóval 

kötött szerződést a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet. 

 

Ami még a költségvetésünket érinti, az a KEHOP pályázat, amelyből a szennyvíztisztító 

telepünk korszerűsítése valósult meg. Ez a pályázat már lezárult, azonban folyamatban 

van a felderítése annak, hogy miért történt ott egy régészeti feltárás teljesítési 

igazolásának alá nem írása, illetve az azzal kapcsolatos 6 millió Ft összegű számla ki 

nem fizetése. A végrehajtási eljárás megindult Önkormányzatunkkal szemben december 

utolsó heteiben, amely keretében 6 millió Ft + ÁFA összeget és kamatait követelik. 

Próbáljuk kinyomozni azt, hogy ez a számla miért nem került be a pályázatba annak 

idején, és reménykedünk benne, hogy utólagosan még bele lehet építeni a pályázatba, 

és nem az Önkormányzatnak kell megfizetni azt. 

 

Az Egyek Önkormányzati Tűzoltósággal folyamatban lévő pernek március 23-án lesz 

az ítélethirdetése I. fokon. Ennél a pernél egy 20 millió Ft-os összeget követelnek 

Önkormányzatunktól. 

 

Január 12-én a Zrínyi utcában leégett egy család lakása. Az Önkormányzattól kaptak 

ideiglenesen lakást és a legszükségesebb felszerelési tárgyakat, eszközöket. Tiszacsege 

Város Önkormányzata számlát nyitott a pénzadományok számára. Aki bármilyen kis 

összeggel is támogatni tudja a család új otthonhoz jutását, kérem tegye meg, hiszen a 

számlára kerülő összeg ténylegesen a család lakáshelyzetének megoldását szolgálja. 

 

Február 19-én városi karnevált szervezett a Dr. Papp József Művelődési Ház és 

Könyvtár. Jelmez- és fánk verseny, játékos vetélkedők, értékes tombolanyeremények 

tették jó hangulatúvá a délutánt.  

 

Közeledik a nőnap. Ebből az alkalomból március 8-án 17:00 órától tartunk a Szolgáltató 

Csarnokban zenés köszöntést, melyre nagy szeretettel meghívjuk városunk minden 
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hölgy lakosát! Illetve mindenkit sok szeretettel várunk március 15-i 

megemlékezésünkre is! 

 

Van esetleg valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatosan? Nincs. Akkor 

köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a részvételt! Viszontlátásra! 

 

Öt perc szünet után zárt üléssel folytatjuk. 

 

 

Szeli Zoltán polgármester a zárt ülést bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


