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Ikt.sz.: I/2433-1/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 31. 

napján de. 11:15 órai kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó 

termében – megtartott rendes nyílt testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

  Szeli Zoltán    polgármester 

  Bartha Jánosné   települési képviselő 

  Kalózné Nagy Melinda Rita  települési képviselő 

  Sallai Szabolcs Zoltán  települési képviselő 

  Tóth Imre    települési képviselő 

 

Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

  Dr. Lajter Zoltán   jegyző 

  Berecz Klaudia   jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a 2022. március 31. napi nyílt 

képviselő-testületi ülésünkön!  

 

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

hiányzik. 

 

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Berecz Klaudiát. Aki ezzel egyetért, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

Javaslom, hogy vegyük fel napirendre a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetői álláshely tekintetében kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázók 

meghallgatására vonatkozóan bizottság létrehozásáról szóló javaslatot. Aki ezzel 

egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta 

a Képviselő-testület. 

 

Akkor ennek megfelelően, ismertetném a nyílt ülés napirendi pontjait: 

 

Első napirendi pont a „Tájékoztatás Gál István önkormányzati képviselő lemondásáról”. 

 

Második napirendi pont a „Javaslat a bölcsődei gondozási díj 2022. évre vonatkozó 

önköltségének megállapítására”. 
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Harmadik napirendi pont a „Javaslat szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás 2022. 

évre vonatkozó önköltségének megállapítására”. 

 

Negyedik napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő 2022 – 2025. évi fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról szóló 18/2022. (II. 24.) KT. számú határozat módosítására”. 

 

Ötödik napirendi pont a „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 

szállítói állományáról”. 

 

Hatodik napirendi pont a „Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására”. 

 

Hetedik napirendi pont a „Javaslat a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat 

módosítására”. 

 

Nyolcadik napirendi pont a „Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése” című projekt keretén belül felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására”. 

 

Kilencedik napirendi pont a „Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése” című projekt keretén belül projektmenedzsmenti feladatok kapcsán 

érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására”. 

 

Tizedik napirendi pont a „Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése” című projekt keretén belül tervezési feladatok kapcsán érkezett 

ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására”. 

 

Tizenegyedik napirendi pont a „Javaslat az óvoda általános felvételi időpontjának és az 

óvodába jelentkezés módjának meghatározására”. 

 

Tizenkettedik 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”. 

 

Tizenharmadik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/13 helyrajzi 

számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlésére”. 

 

Tizennegyedik napirendi pont a „Javaslat a XIV. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál és a X. 

Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál kapcsán érkezett kérelem elbírálásáról”. 

 

Tizenötödik napirendi pont a „Javaslat a 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. szám 

alatti szociális elhelyezést biztosító lakás igénylésére érkezett kérelem elbírálására”. 

 

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

intézményvezetői álláshely tekintetében kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázók 

meghallgatására vonatkozóan bizottság létrehozására”. 
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Tizenhetedik 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 kerülnének megtárgyalásra a következő napirendi pontok: 

 

Első napirendi pont a „Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésre 

történő kijelölésére”. 

 

Második 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. Tájékoztatás Gál István önkormányzati képviselő lemondásáról 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat a bölcsődei gondozási díj 2022. évre vonatkozó önköltségének megállapítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás 2022. évre vonatkozó 

önköltségének megállapítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

2022 – 2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2022. (II. 24.) 

KT. számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

5. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

6. Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

7. Javaslat a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

8. Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 

projekt keretén belül felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok kapcsán 

érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

9. Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 

projekt keretén belül projektmenedzsmenti feladatok kapcsán érkezett ajánlatok 

kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

10. Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 

projekt keretén belül tervezési feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. március 31. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

5 
 

11. Javaslat az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának 

meghatározására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Bárdos Tiborné intézményvezető 

 

12. 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 

 

13. Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/13 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

visszavásárlási jog törlésére 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

14. Javaslat a XIV. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál és a X. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző 

Fesztivál kapcsán érkezett kérelem elbírálásáról 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

15. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. szám alatti szociális elhelyezést 

biztosító lakás igénylésére érkezett kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

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

tekintetében kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázók meghallgatására vonatkozóan 

bizottság létrehozására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

17. Különfélék 

 

 

Zárt ülés: 

 

1. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésre történő kijelölésére 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Különfélék 
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1. Napirendi pont: 

 

Tájékoztatás Gál István önkormányzati képviselő lemondásáról 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

2022. március 22. napján kaptunk egy nyilatkozatot Gál István részéről, amelyben 

tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy 2022. március 22. napjával az 

alpolgármesteri, illetve képviselői tisztségéről lemond. Döntését indokolni nem kívánta.  

 

Az Önkormányzat és a Képviselő-testület nevében, szeretném neki megköszönni a 

településért végzett eddigi munkáját, nagyon sajnáljuk, hogy így döntött. Kívánunk neki 

jó egészséget és jó munkát a továbbiakban! 

 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? 

 

Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő: 

Esetleg Jegyző úr tájékoztathatná a tisztelt lakosságot arról, hogy lemondás esetén mi a 

bevett eljárásrend. 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Tekintettel arra, hogy Gál István a képviselői mandátumáról is lemondott, így a Helyi 

Választási Bizottság ülésének megtartására 2022. április 4. napján, hétfőn kerül sor, ahol 

a 2020. évi időközi helyi önkormányzati választásokon soron következő, legtöbb 

szavazatot kapott képviselőjelölt részére adják ki a mandátumot. Amennyiben a 

mandátumot elfogadja, a képviselő beiktatására, eskütételére a következő rendes 

képviselő-testületi ülésen kerül sor, onnantól kezdve gyakorolhatja jogait és 

kötelezettségeit. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki a lemondás tudomásulvételével egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gál István önkormányzati 

képviselő lemondásáról szóló tájékoztatót – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 
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35/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Gál István önkormányzati képviselő lemondásának tudomásulvételéről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Gál István önkormányzati 

képviselő lemondásának tudomásulvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gál István önkormányzati 

képviselői mandátumáról és alpolgármesteri tisztségéről történő lemondását tudomásul 

veszi. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a lemondásról az érintett önkormányzati 

képviselőt, a Helyi Választási Bizottságot, valamint a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalt jelen határozat megküldésével tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat a bölcsődei gondozási díj 2022. évre vonatkozó önköltségének megállapítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Minden évben felül kell vizsgálni a bölcsődei gondozással kapcsolatos önköltségi 

díjakat, erre kerítünk most sort. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Tisztelettel köszöntök én is mindenkit!  

 

Igen, a Bizottság tárgyalta, és a bölcsődei gondozás naponkénti szolgáltatási önköltségét 

7.588, - Ft-ban javasolja elfogadásra. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Annyit még hozzá kell tenni, hogy tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet még mindig 

tart, az önköltségi díj összege nem fog változni, azonban a felülvizsgálatnak meg kellett 

történnie. 

 

Tehát a napi szolgáltatási önköltség 7.588, - Ft, a normatív állami hozzájárulás 4.442, - 

Ft, így a számított intézményi térítési díj 3.146, - Ft-ban kerülne meghatározásra. 
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Van-e valakinek hozzáfűzni valója, más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki a bölcsődei gondozás naponkénti szolgáltatási önköltségének 

megállapításával, az elhangzottak szerint egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bölcsődei gondozási díj 2022. 

évre vonatkozó önköltségének megállapítására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

36/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a bölcsődei gondozási díj 2022. évre vonatkozó önköltségének megállapításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődei gondozási díj 

2022. évre vonatkozó önköltségének megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bölcsődei gondozás naponkénti 

szolgáltatási önköltségét 7.588, - Ft-ban határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: 

 

Javaslat a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás 2022. évre vonatkozó önköltségének 

megállapítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az előző napirendi ponthoz hasonlóan, szükséges a szociális étkeztetés és a házi 

segítségnyújtás önköltségének megállapítása is. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a Képviselő-testület felé a házi segítségnyújtás óránkénti 

szolgáltatási önköltségét 3.498, - Ft-ban, a szociális segítés önköltségét 97, - Ft-ban, 
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valamint a szociális étkeztetés adagonkénti önköltségét 695, - Ft-ban javasolja 

elfogadásra. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a házi segítségnyújtás óránkénti 

szolgáltatási önköltségét 3.498, - Ft-ban, a szociális segítés önköltségét 97, - Ft-ban, 

valamint a szociális étkeztetés adagonkénti önköltségét 695, - Ft-ban határozza meg, az 

kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a házi 

segítségnyújtás 2022. évre vonatkozó önköltségének megállapítására vonatkozó 

javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

37/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás 2022. évre vonatkozó önköltségének 

megállapításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és a házi 

segítségnyújtás 2022. évre vonatkozó önköltségének megállapítására vonatkozó javaslatot 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás óránkénti 

szolgáltatási önköltségét 3.498, - Ft-ban, a szociális segítés önköltségét 97, - Ft-ban 

határozza meg. 

 

2. A Képviselő-testület a szociális étkeztetés adagonkénti önköltségét 695, - Ft-ban 

állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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4. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022 – 

2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2022. (II. 24.) KT. számú 

határozat 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: 

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 24. napján fogadta 

el 2022. évi költségvetését, és ezt megelőzően pedig elfogadta az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő 2022 – 2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 

18/2022. (II. 24.) KT. számú határozatot, amelyet most a Magyar Államkincstár 

észrevétele miatt módosítani szükséges. 

 

A Magyar Államkincstár észrevételezte, hogy nem került be a határozatba a halasztott 

fizetési kötelezettség, amely a Mezei-Vill Kft.-vel 2016. évben megkötött szerződésből 

ered. Ez a fizetési kötelezettség kerülne be a határozatba a módosítással. 

 

Ezzel csökken az Önkormányzat saját bevétele, amelyet minden évben az adósságot 

keletkeztető ügyletek kötésére fordítana. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a 18/2022. (II. 24.) KT. számú határozat módosításával, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022 – 2025. évi fizetési 
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kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2022. (II. 24.) KT. számú határozat 

módosítására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

38/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022 – 

2025. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 18/2022. (II. 24.) KT. számú 

határozat módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022 – 2025. évi fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról szóló 18/2022. (II.24.) KT. számú határozat módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2022. (II.24.) KT. számú 

határozat 1. mellékletét módosítja és az e határozat melléklete szerinti egységes 

szerkezetben fogadja el. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

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! 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

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

Önkormányzatunknál. Az ellenőrzés eredményeként készített intézkedési tervben 

előírta, hogy minden hónapban a rendes képviselő-testületi ülésre készüljön 

előterjesztés a szállítói állomány kimutatásáról. 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei összevont szállítói állománya a mai 

napon 50.416.899, - Ft, ebből a közüzemi szállítók állománya 10.915.308, - Ft. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Továbbra is látható, hogy az idei évben az Önkormányzatunk 

költségvetése nagyon szoros, figyelnünk kell a kiadásainkra, illetve növelnünk kell 

bevételeinket. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Köszönjük szépen a 

Pénzügyi Iroda munkáját! 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg kérdése, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói 

állományáról szóló tájékoztató elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 5 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

39/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város Önkormányzata és 

intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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6. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van néhány nagyobb értékű pályázati beruházásunk, amelyre közbeszerzési eljárást kell 

majd lefolytatnunk. Ezekről készült egy közbeszerzési terv, amelyet a határozati javaslat 

melléklete tartalmaz. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásával, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi közbeszerzési terv 

elfogadására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

40/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

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

terv elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 42. §-a és a Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának IV. fejezet 3. bekezdése alapján, Tiszacsege Város Önkormányzata 

2022. évi éves összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester  
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7. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez a határozat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódik, és az abban szereplő önerő mértéke 2, - Ft-tal eltér a támogatói okiratban 

szereplő önerő mértékétől, ezért annak módosítása szükséges. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki egyetért a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat módosításával, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú 

határozat módosítására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

41/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 14/2021. (VII. 8.) KT. 

számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:  

 

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

 

„2.  Tiszacsege Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 

önerő összegét 12.707.885, - Ft-ot, azaz tizenkétmillió-hétszázhétezer-

nyolcszáznyolcvanöt forintot a költségvetésében saját bevételei terhére biztosítja.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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8. Napirendi pont: 

 

Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt 

keretén belül felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok kapcsán érkezett 

ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Szintén a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázatunkhoz 

kapcsolódóan, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására 

három ajánlat érkezett be. 

 

A Hajdú-Perfekt Közbeszerzési Tanácsadó Bt. részéről bruttó 1.200.000, - Ft összegben, 

a Dr. Sütő Gyöngyi Tender Consulting Kft. részéről bruttó 2.095.500, - Ft összegben, 

valamint a Procurement Audit Kft. részéről bruttó 2.540.000, - Ft összegben. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyalta és a Hajdú-Perfekt Közbeszerzési Tanácsadó Bt. ajánlatát javasolja 

elfogadásra. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című projekt keretén belül felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 

feladatok kapcsán érkezett ajánlatok közül a Hajdú-Perfekt Közbeszerzési Tanácsadó 

Bt.-t válasszuk ki nyertes ajánlattevőként, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm 

szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretén belül felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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42/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretén 

belül felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok kapcsán érkezett 

ajánlatok kiértékeléséről és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a VP6-7.2.1.1-21. 

kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretén belül felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül, a 

legkedvezőbb ajánlatot adó Hajdú-Perfekt Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-vel (székhely: 

4031 Debrecen, Tócópart utca 21., képviseli: dr. Hajdu-Támba Hanga Mária ügyvezető) 

kíván szerződést kötni a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott VP6-7.2.1.1.-

21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekthez kapcsolódó 

közbeszerzési szakértői feladatok ellátására.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való 

tárgyalás lefolytatására és a megbízási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 1.: azonnal 

 2.: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

9. Napirendi pont: 

 

Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt 

keretén belül projektmenedzsmenti feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Szintén a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázatunkhoz 

kapcsolódóan, a projektmenedzsmenti feladatok ellátására három ajánlat érkezett be 

határidőre. 

 

A HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ajánlata 

4.953.000, - Ft összegben, a EDC Debrecen Nonprofit Kft. ajánlata 5.080.000, - Ft 

összegben, valamint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

ajánlata 5.200.000, - Ft összegben. 

 

A Bizottság tárgyalta? 
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyalta és a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

ajánlatát javasolja elfogadásra. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című projekt keretén belül projektmenedzsmenti feladatok kapcsán érkezett 

ajánlatok közül a HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-

t válasszuk ki nyertes ajánlattevőként, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm 

szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretén belül 

projektmenedzsmenti feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

43/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretén 

belül projektmenedzsmenti feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékeléséről és a 

nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a VP6-7.2.1.1-21. 

kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretén belül 

projektmenedzsmenti feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül, a 

legkedvezőbb ajánlatot adó HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft.-vel (székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 54., képviseli: Korbeák György 

ügyvezető) kíván szerződést kötni a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott 

VP6-7.2.1.1.-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt 

projektmenedzsmenti feladatainak ellátására.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való 

tárgyalás lefolytatására és a megbízási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 1.: azonnal 

 2.: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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10. Napirendi pont: 

 

Javaslat a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt 

keretén belül tervezési feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázatunkhoz kapcsolódóan, a 

tervezési feladatok ellátására szintén három ajánlat érkezett be. 

 

Az IT Specialist Mérnöki Kft. ajánlata 4.889.500, - Ft összegben, a Devízép Kft. ajánlata 

5.715.000, - Ft összegben, valamint a CSI-RI 97 Bt. ajánlata 6.000.000, - Ft összegben. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyalta és az IT Specialist Mérnöki Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Itt mindenképp ki szeretnék térni arra, hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 

elnevezésű pályázat keretében Önkormányzatunk 241.449.641 – Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült, mely támogatás intenzitása 95 %-os volt. Ez azt jelenti, hogy a 

bekerülési költség 5 %-át, azaz 12.707.885, - Ft-ot Önkormányzatunknak a saját 

bevételei terhére kell biztosítania. 

 

Tekintettel arra, hogy az önerő összege – az egyéb önerős pályázatok mellet – rendkívül 

megterhelné az Önkormányzatunk költségvetését, ezért egyeztetéseket folytattam a 

tiszacsegei gazdálkodókkal, földtulajdonosokkal, annak érdekében, hogy az önerő 

összegéhez valamilyen mértékben hozzájáruljanak. Ezen egyeztetések nagyon pozitív 

eredménnyel zárultak, már közel 11 millió forint összegű hozzájárulásra vonatkozóan 

tettek nyilatkozatot.  

 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azoknak a gazdálkodóknak, 

földtulajdonosoknak, akik a pályázat önerejéhez bármilyen mértékben hozzájárultak!  

 

Van még valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című projekt keretén belül tervezési feladatok kapcsán érkezett ajánlatok 

közül az IT Specialist Mérnöki Kft.-t válasszuk ki nyertes ajánlattevőként, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretén belül tervezési feladatok 

kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

44/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a VP6-7.2.1.1-21. kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretén 

belül tervezési feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékeléséről és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a VP6-7.2.1.1-21. 

kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt keretén belül tervezési feladatok 

kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül, a 

legkedvezőbb ajánlatot adó IT Specialist Mérnöki Kft.-vel (székhely: 4030 Debrecen, 

Szacsvay utca 19., képviseli: Vitányi Tibor ügyvezető) kíván szerződést kötni a 

Vidékfejlesztési Program keretében benyújtott VP6-7.2.1.1.-21. kódszámú „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése” című projekt tervezési feladatainak ellátására.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való 

tárgyalás lefolytatására és a megbízási szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 1.: azonnal 

 2.: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

11. Napirendi pont: 

 

Javaslat az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának 

meghatározására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Bárdos Tiborné intézményvezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Önkormányzatunk minden évben határozatban dönt az óvoda általános felvételi 

időpontjáról és az óvodába jelentkezés módjáról, amelyről hirdetményt tesz közzé. 

 

A Bizottság tárgyalta?  
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Tárgyalta és elfogadásra javasolja. Intézményvezető asszony a bizottsági ülésen jelen 

volt, és tájékoztatott minket minden fontos részletre vonatkozóan. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A javaslat alapján, az óvoda általános felvételi időpontja 2022. május 3. napjától 2022. 

május 6. napjáig tart. A jelentkezés helyszíne pedig a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde, 4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/A.  

 

Jelentkezni telefonos időpontegyeztetést követően, személyesen, hétköznapokon 8-12 

óráig, valamint e-mailben lehet. 

 

Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés 

módjának meghatározásával az előbbiekben elhangzottak szerint, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvoda általános felvételi 

időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának meghatározására vonatkozó 

javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

45/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának 

meghatározásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az óvoda általános felvételi 

időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának meghatározására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi törvény 49. § (3) bekezdése szerint közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, 

mely az intézmény hatályos Alapító Okirata alapján – a Képviselő-testület 85/2016. (V. 

5.) KT. számú határozatában foglaltak szerint - Tiszacsege Város közigazgatási területe, 

illetve a fenntartó által meghatározott szabad kapacitás terhére, vagy más fenntartókkal 

kötött megállapodása alapján, a környező települések közigazgatási területe. 

 

2. A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 83. § (2) 

bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, – figyelemmel a nevelési-

oktatási intézménynek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
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szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ára – a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsődébe a 2022/2023. nevelés évre való jelentkezés módját és idejét, az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

• Az óvoda általános felvételi időpontja: 2022. május 3. – 2022. május 6.  

 

• A jelentkezés helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, 4066 Tiszacsege, 

Óvoda utca 3/A. szám alatti székhelye. 

 

3. A Képviselő-testület - a 20/2012. EMMI rendeket 20. § (1) bekezdése alapján - az 

óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának 

határidejéről közleményt tesz közzé Tiszacsege város hivatalos honlapján, valamint az 

intézmény hirdetőtábláján, a beiratkozás első napját megelőzően legalább harminc 

nappal. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét jelen határozat megküldésével tájékoztassa.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bárdos Tiborné intézményvezető 

 

 

12. 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: 

A helyiségre sajnos nem érkezett be egyetlen pályázat sem. Ilyen esetben a pályázati 

eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani, és ezt követően lehet újabb pályázati 

felhívást közzétenni. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk, azzal, hogy a pályázatok benyújtási 

határidejének kitolását javasolja, 6 hónapra. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Aki egyetért a volt Tourinform irodahelyiségre vonatkozó pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításával és az újabb pályázati felhívás közzétételével, hat 

hónapos benyújtási határidővel, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 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 – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

46/2022. (III. 31.) 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, hat hónapos benyújtási határidővel. 

 

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

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

13. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/13 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási 

jog törlésére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Az ingatlan a Szélső utcán helyezkedik el, és arra visszavásárlási jog került bejegyzésre 

Tiszacsege Város Önkormányzata javára. Az ingatlan tulajdonosa kérelmezte a 

visszavásárlási jog töröltetését, mivel az ingatlant el szeretné idegeníteni. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsege belterület 2940/13 helyrajzi számú ingatlanra 

bejegyzett visszavásárlási jog törlésével, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm 

szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 2940/13 

helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlésére vonatkozó 

javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

47/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege belterület 2940/13 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

 visszavásárlási jog törléséről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege belterület 

2940/13 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlésére vonatkozó javaslatot 

és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tiszacsege belterület 2940/13 

helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Szélső utca 17. szám alatti ingatlanra, 

Tiszacsege Város Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez 

hozzájárul. 

 

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

határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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14. Napirendi pont: 

 

Javaslat a XIV. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál és a X. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző 

Fesztivál kapcsán érkezett kérelem elbírálásáról 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Nagy Sándor, a Tiszacsegei Halászcsárda tulajdonosa kérelemmel fordult 

Önkormányzatunkhoz, melyben kérte, hogy a hagyományőrző jelleggel idén is 

megrendezésre kerülő XIV. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál és a X. Tiszacsegei 

Harcsapaprikás Főző Fesztivál megtartásához a Tisza-parti önkormányzati területek és 

eszközök díjmentes biztosításával járuljunk hozzá. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyaltuk, és javasoljuk, hogy az Önkormányzat a kérelemben foglaltak 

biztosításával járuljon hozzá ezekhez a nagyszabású rendezvényekhez. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek még hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy Önkormányzatunk a XIV. Tiszacsegei Halászlé 

Fesztivál és a IX. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál elnevezésű rendezvények 

megtartásához igényelt önkormányzati földterületeket, a 6 m x 8 m méretű 

színpadalapzatot, az ahhoz tartozó lépcsőt, és az öltözőként használandó épületet 

térítésmentesen biztosítsa Nagy Sándor, a Tiszacsegei Halászcsárda tulajdonosa részére, 

az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a 

Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a XIV. Tiszacsegei Halászlé 

Fesztivál és a X. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál kapcsán érkezett kérelem 

elbírálásáról vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 
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48/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a XIV. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál és a X. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál 

kapcsán érkezett kérelem elbírálásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a XIV. Tiszacsegei 

Halászlé Fesztivál és a X. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál kapcsán érkezett kérelem 

elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a XIV. Tiszacsegei Halászlé 

Fesztivál és a IX. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál elnevezésű rendezvények 

megtartásához igényelt  

 

a) a Tiszacsege belterület 5835/6 helyrajzi számú „kivett üdülőépület, udvar” 

megnevezésű, 4065 m2 területű, 

b) a Tiszacsege belterület 6021 helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű, 

467 m2 területű, 

c) a Tiszacsege külterület 0881/5 helyrajzi számú, „kivett üdülőépület, udvar, erdő, 

magánút, parkoló” megnevezésű, 4146 m2 területű, 

d) a Tiszacsege külterület 0881/6 helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű, 

582 m2 területű, 

e) a Tiszacsege belterület 7666/163 helyrajzi számú, „kivett vízállás” megnevezésű, 

3402 m2 területű 

 

földterületeket, mindösszesen: 1,2662 ha nagyságú önkormányzati területet, a 6 m x 8 

m méretű színpadalapzatot, az ahhoz tartozó lépcsőt, és az öltözőként használandó 

épületet 

 

térítésmentesen biztosítja 

 

Nagy Sándor, a Tiszacsegei Halászcsárda (4066 Tiszacsege, Rév utca 2.) tulajdonosa 

részére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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15. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. szám alatti szociális elhelyezést biztosító 

lakás igénylésére érkezett kérelem elbírálására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

2022. január 12. napján, a Zrínyi utcában tűzeset történt. A tűzeset miatt fedél nélkül 

maradt családot, Önkormányzatunk ideiglenesen a Fő utca 27. szám alatti 

önkormányzati ingatlanon helyezte el, azonban az épület pályázati forrásból történő 

felújítása hamarosan megkezdődik, így Torma Tünde kérelemmel fordult 

Önkormányzatunkhoz, melyben kérte a 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. szám 

alatti szociális bérlakásban történő elhelyezésüket, tekintettel arra, hogy lakhatásukat 

még nem sikerült megoldaniuk. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja, azzal, hogy a bérlet időtartamára 

vonatkozóan 6 hónap határozott időt javasol.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

És itt már bérleti díjat is szükséges fizetniük, az önkormányzati tulajdonú lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 

 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy bérbe adjuk a 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. 

szám alatt található 60 m2 alapterületű szociális elhelyezést biztosító lakást Torma 

Tünde részére, 2022. szeptember 30. napjáig, 20.460, - Ft/hónap összegért, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4066 Tiszacsege, Bartók Béla 

utca 17. szám alatti szociális elhelyezést biztosító lakás igénylésére érkezett kérelem 

elbírálására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 
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49/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. szám alatti szociális elhelyezést biztosító lakás 

igénylésére érkezett kérelem elbírálásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4066 Tiszacsege, Bartók 

Béla utca 17. szám alatti szociális elhelyezést biztosító lakás igénylésére érkezett kérelem 

elbírálására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján, bérbe 

adja a Tiszacsege belterület 293 helyrajzi számon nyilvántartott, a valóságban a 4066 

Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. szám alatt található 60 m2 alapterületű szociális 

elhelyezést biztosító lakást 2022. év szeptember hó 30. napjáig Torma Tünde bérlő 

részére, 20.460, - Ft/hónap összegért. 

 

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

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

16. Napirendi pont: 

 

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

tekintetében kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázók meghallgatására vonatkozóan 

bizottság létrehozására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Azért volt szükség jelen napirendi pont felvételére, mert Képviselő-testületünk 

105/2021. (XI. 25.) KT. számú határozatával pályázati felhívást tett közzé a Dr. Papp 

József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan, és 

tekintettel arra, hogy már van bent egy pályázat, illetve még egy pályázatot várunk, így 

indokolt egy ideiglenes bizottság létrehozása, amelynek tagjai meg fogják hallgatni az 

érvényes pályázatot benyújtó jelölteket. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök: 

Igen, tárgyalta és a véleményező bizottság létrehozását javasolja a Képviselő-testület 

felé, azzal, hogy a bizottságba elnöknek Angyal László urat, a Nemzeti Művelődési 

Intézet megyei igazgatóját, tagoknak pedig Bartha Jánosné képviselőt és Tóth Imre 

képviselőt javasolja delegálni.  
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Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek más javaslata esetleg? Nincs. 

 

Akkor, aki az ideiglenes bizottság létrehozásával egyetért, azzal, hogy abba elnöknek 

Angyal László urat, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei 

Igazgatóságának igazgatóját, tagoknak pedig Bartha Jánosné képviselőt és Tóth Imre 

képviselőt delegálja, kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

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

Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely tekintetében kiírt pályázati felhívásra 

érkezett pályázók meghallgatására vonatkozóan bizottság létrehozására vonatkozó 

javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

50/2022. (III. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely tekintetében 

kiírt pályázati felhívásra érkezett pályázók meghallgatására vonatkozóan bizottság 

létrehozásáról 

 

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

Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely tekintetében kiírt pályázati felhívásra 

érkezett pályázók meghallgatására vonatkozóan bizottság létrehozására vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális intézményben 

foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése 

alapján – figyelemmel Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati 

rendeletének 22. §-ára – ideiglenes bizottságot hoz létre. 

 

2. Az ideiglenes bizottság megbízatása a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetőjének megválasztásával megszűnik. 

 

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

Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázattal kapcsolatos 

véleményező bizottságba az alábbi tagokat delegálja: 

 

- Angyal Lászlót, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei 

Igazgatóságának igazgatóját a bizottság elnökének, 

- Bartha Jánosné önkormányzati képviselőt tagnak és 

- Tóth Imre önkormányzati képviselőt tagnak.  
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4. A Képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy az érvényes pályázatot benyújtó 

pályázókat a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül hallgassa meg. 

 

Határidő: 1. azonnal    

     2-3. értelemszerűen 

     4. 2022. május 2. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   bizottság tagjai 

 

 

17. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg előterjesztése a különfélékben? Nincs. 

 

Akkor én megtartanám a beszámolómat az elmúlt hónap eseményeiről, történéseiről. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, VP6-7.2.1.1-20. kódszámú, “Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése” című 

pályázatunk 101.250.353, - Ft támogatási összeget nyert, melyből egy modern, mai 

kornak megfelelő piaccsarnok fog megépülni az Iskola utca és a Rákóczi utca sarkán, 

belső és külső elárusító helyekkel. 

 

Továbbá reméljük, hogy a TOP-PLUSZ program keretén belül benyújtott pályázatunk, 

amelyből városunk központi részének felújítása, modernizálása valósulna meg, szintén 

támogatásban részesül. 

 

A pályázatok körében, szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy folyamatosan jelennek 

meg a TOP-PLUSZ program keretén belül meghirdetett pályázatok, amelyekre 

Önkormányzatunk, ha lehet, igyekszik pályázatot benyújtani. Ezek közül az egyik a 

„Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű projekt, amelynek beadása folyamatban van. 

Folyamatosan térképezzük fel a települést, igyekszünk összegyűjteni azokat az utcákat, 

szakaszokat, amelyek egy részét aszfaltozással, másik részét tömörített útalappal történő 

ellátással fel tudunk újítani. Igyekszünk első körben minden olyan utcát, útszakaszt 

felszámolni, amelyek nem rendelkeznek semmilyen aszfalt borítással, útalappal, hogy 

legalább egy járható, tömörített útalappal minden utca rendelkezzen a településünkön. 

 

A pályázatok körében, sajnos egy szomorú hírrel is kell szolgálnom. Önkormányzatunk 

strandfejlesztésre szeretett volna pályázati forrást nyerni, azonban kiderült, hogy 

kizárólag bizonyos régiókban, kizárólag gyógyfürdők részesülhetnek támogatásban, 

amelyhez sajnos termálfürdőnknek nincs meg a megfelelő minősítése. 

 

Március 8-án ünnepeltük városunk hölgy lakosait a nemzetközi nőnap alkalmából. 

Köszönjük szépen azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket! A 

Szolgáltató Csarnokban Bodó Sándor országgyűlési képviselő úrral köszöntöttük a 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. március 31. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

30 
 

meghívást elfogadó vendégeinket, majd a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda és Pál 

Dénes népszerű slágerekkel szórakoztatta a jelenlévőket. 

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én reggel a református templom 

imatermében Nagytiszteletű Dénes Ágota lelkészasszony hirdetett igét, majd 

megkoszorúztuk Pethő Bálint sírját. Ezt követően az önkormányzat által szervezett 

ünnepséget és a koszorúzást a Március 15-e parkban tartottuk. Közreműködött Kocsis 

Sándor és a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda. Köszönjük szépen a részvételt 

minden megjelent megemlékezőnek, közreműködőnek! 

 

Aztán ebben a hónapban került sor a féléves lomtalanítás megszervezésére, továbbá 

Tiszacsege Város Önkormányzata lakossági elektronikai hulladék gyűjtést szervezett, 

melynek keretében a tiszacsegei lakosok minden valaha elektromos árammal működő 

eszközét díjmentesen elhelyezhették az AKSD Városgazdálkodási Kft. által kihelyezett 

konténerekben. 3, egyenként 30 köbméteres konténer telt meg, összesen 12 tonna 

hulladék gyűlt össze. 

 

Itt szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy március hónapban az 

Önkormányzat, illetve a Kommunális Szolgáltató Szervezet a bevezető utak mentén is 

rengeteg szemetet gyűjtött össze. Még mindig sok az illegális hulladéklerakás. Kérünk 

mindenkit, hogy óvjuk, védjük környezetünket! Kértük a rendőrség közreműködését az 

elkövetők felderítésében. Azt reméljük, hogy az összefogás segít a környezetszennyezés 

visszaszorításában, megszüntetésében. 

 

2022. március 25-én, egy Hajdúszoboszlón rendezett ünnepségen vehettem rész, 

Bagdiné Elekes Katalin, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület elnöke, 

Farkas Jánosné, a Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány elnöke és Németh József, a 

Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány elnök társaságában, ahol Fekete Péter kultúráért 

felelős államtitkár úr és Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati 

kapcsolatokért felelős államtitkár úr, országgyűlési képviselőnk elismerő oklevéllel 

köszönte meg hozzájárulásukat a nemzeti kultúra megőrzéséhez. Ezúton is gratulálunk 

az elismeréshez és kívánunk nagyon jó egészséget további munkájukhoz! 

 

A 2022-es évben is folytatjuk a „Babacsomagok” osztását, mellyel igyekszünk még 

komfortosabbá tenni mindennapjaikat közösségünk legifjabb tagjai számára. Március 

25. napján 4 darab babacsomagot adtunk át 1 kislány és 3 kisfiú részére. Nagyon hosszú 

és boldog életet kívánunk nekik és szüleiknek! 

 

Az ukrajnai háború miatti menekülteknek adománygyűjtést szerveztünk a Tiszacsegei 

Református Egyházközséggel összefogásban. Nagyon szépen köszönjük az önzetlen 

segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak valamilyen módon a megsegítésükhöz! 

Tovább is várjuk támogatásukat, melynek részleteiről tájékozódhatnak az 

Önkormányzatunk honlapján. 

 

A héten megtörtént a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola új tornacsarnokának 

átadása. Településünk egy nagyon szép, új sportcsarnokkal lett gazdagabb, továbbá 

általános iskolánk bővült 4 új tanteremmel és megújultak a szaktantermek is. 

Remélhetőleg a tanulók, illetve a lakosság is hamarosan igénybe tudja majd venni őket.  
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Tegnap este vettem részt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fórumán, amelyen az 

agráriumban érintettek friss hírekkel, információkkal, támogatásokkal kapcsolatosan 

hallhattak tájékoztatást. A fórumon részt vett Bodó Sándor államtitkár úr is. 

 

A költségvetésünknek örömteli hír, hogy a beadott vis maior pályázatunk körülbelül 90 

%-os támogatásban részesült, nagyjából 7.700.000, - Ft-ot ítéltek meg részünkre a tavaly 

nyáron történt viharkár helyreállítására. 

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, illetve a tisztelt lakosságot, hogy 

folyamatban volt és első fokon lezárult az Egyek Önkormányzati Tűzoltósággal 

kapcsolatos perünk, amelyet Önkormányzatunk első fokon megnyert. 

 

Volt továbbá egy Gacsó Antalné által benyújtott per, amelyet elvesztett a felperes, amely 

szintén egy kedvező hír Önkormányzatunk számára. 

 

Van esetleg valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatosan? Nincs.  

 

Akkor át is adnám Jegyző úrnak a szót, aki az országgyűlési választásokkal, illetve a 

népszavazással kapcsolatosan kívánja tájékoztatni a tisztelt lakosságot. 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr! Pár közérthető információval szeretnék 

szolgálni a tisztelt lakosság számára az e hét vasárnapi országgyűlési választásokkal, 

illetve a népszavazással kapcsolatosan, főként a személyazonosításra szolgáló 

okmányokra vonatkozóan. 

 

Tehát a választópolgárnak a személyazonosságát kell igazolnia, illetve vagy a lakcímét, 

vagy a személyazonosságát. A szavazásra kétfajta okmányt kellene minden 

választópolgárnak magával hoznia, egy fényképes igazolványt, amely lehet személyi 

igazolvány, jogosítvány, útlevél, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

 

Fel szeretném hívni a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a Kormány 2020. március 11. 

napján rendelte el először a veszélyhelyzetet, amely dátum azért fontos, mert minden 

okmány, amely ezen dátumot követően járt le, a szavazatszámláló bizottságoknak el kell 

fogadnia, tehát a választópolgár ilyen esetben szavazhat, lejárt érvényességi idejű 

okmánnyal is. 

 

Azonban, ha az okmány 2020. március 11. napját megelőzően járt le, a szavazatszámláló 

bizottságnak a választópolgárt vissza kell utasítania. Viszont a Kormányablak e hét 

szombaton 8:00 órától 18:00 óráig, illetve a választás napján 7:00 órától 19:00 óráig 

ügyeletet tart, tehát azoknak a választópolgároknak, akik lejárt okmányuk miatt nem 

tudnak élni választójogukkal, lehetőségük lesz okmányaik cseréjére. Azok 

választópolgárok, akiknek okmánya ugyan lejárt, de választójogukkal élni tudnak, azok 

ne az ügyeleti időszakban érvényesítsék okmányaikat, hiszen erre nem is lesz 

lehetőségük, mert a Kormányablak ezen időszakban kifejezetten azok részére fog 

rendelkezésre állni, akik választójogukat nem tudják gyakorolni. 
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A településen hat szavazókör van, ahol le lehet majd adni a szavazatokat. A tisztelt 

választópolgár három szavazólapot fog majd kapni, amennyiben az egyéni, a listás 

választáson, illetve a népszavazáson is szeretne részt venni. 

 

Úgy is mondják, hogy a szavazás napja a „demokrácia ünnepe”, úgyhogy javaslom, 

hogy aki teheti, menjen el szavazni és éljen választójogával. 

 

Bármilyen kérdés esetén, a Helyi Választási Irodához lehet fordulni, amely itt a 

Polgármesteri Hivatalban található. Vasárnapig, bármilyen kérdés esetén, szívesen 

válaszolunk, segítünk. Köszönöm szépen. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Tehát aki választásra jogosult, azokat kérjük, hogy menjen el választani, éljen a 

lehetőséggel. A szavazókörzetek rendelkezésre állnak. Köszönöm szépen. 

Van még esetleg kérdése valakinek? Nincs. 

 

Akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a részvételt! Viszontlátásra! 

 

Öt perc szünet után zárt üléssel folytatjuk. 

 

 

Szeli Zoltán polgármester a nyílt ülést bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

jegyző 

 

 

 

 


