Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2022. április 28. napján megtartott nyílt üléséről

Ikt.sz.: I/3612-1/2022.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 28.
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Dr. Lajter Zoltán
Berecz Klaudia
Meghívottak:

jegyző
jegyzőkönyvvezető

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szeli Zoltán polgármester:
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a 2022. április 28-i nyílt soros
képviselő-testületi ülésünkön! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes,
mindenki jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Berecz Klaudiát. Aki ezzel
egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta
a Képviselő-testület.
Mielőtt a napirendi pontokra rátérnénk, Gál István alpolgármester úr lemondott mind az
alpolgármesteri tisztségéről, mind az önkormányzati képviselői megbízatásáról. Emiatt,
a törvények szerint a választáskor a következő személy lép a helyébe, amennyiben
elfogadja. Köszöntöm köreinkben Triznyáné Vadász Hedviget, a következő
önkormányzati képviselőt. Tekintettel arra, hogy Tóth Jánosné, a Helyi Választási
Bizottság elnöke jelezte, hogy betegség miatt a mai napon nem tud jelen lenni, valamint
Ládi Jánosné elnökhelyettes sem, az esküt Dénes Ágota, a Helyi Választási Bizottság
tagja fogja kivenni.
Felkérném Dénes Ágotát, a Helyi Választási Bizottság tagját, - aki az elnök és
elnökhelyettes együttes akadályoztatása miatt –, hogy az esküt vegye ki a soron
következő testületi tagunkból.
Dénes Ágota HVB tag:
Tisztelettel kérem, hogy mondja utánam az eskü szövegét:
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Én, (a képviselő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; a képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tiszacsege
Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
A képviselő az esküokmányt aláírja.
Szeli Zoltán polgármester:
Gratulálunk és akkor a település érdekében tegyél meg mindent a legjobb tudásod
szerint. Elvárjuk segítségedet. Előre is megköszönjük és az eskü szövegének
megfelelően végezd a munkádat és köszöntünk köreinkben.
Dénes Ágota HVB tag elhagyja az üléstermet.
Javaslom, hogy vegyük fel napirendre a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi
Értéktár alakításáról és a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár
Bizottság létrehozásáról, továbbá a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi
Értéktár Bizottság feladatainak ellátásáról szóló döntések meghozataláról szóló
javaslatot. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen,
egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.
Javaslom továbbá, hogy a 12. napirendi pontot, amely a „Javaslat a Tiszacsege Városi
Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálására”, vegyük le a napirendiről. 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 „Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására az alpolgármesterválasztás lebonyolításához”.
Második napirendi pont a „Javaslat az alpolgármester megválasztására”.
Ezt követően kerülne sor az alpolgármester eskütételére.
Harmadik napirendi pont a „Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítására”.
Negyedik napirendi pont a „Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának
megválasztására”.
Ötödik napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosítására”.
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Hatodik napirendi pont a „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei
szállítói állományáról”.
Hetedik napirendi pont a „Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására
vonatkozó 2022. évi pályázat benyújtására”.
Nyolcadik napirendi pont a „Javaslat a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat 2. számú
módosítására”.
Kilencedik napirendi pont a „Javaslat a VP6-7.2.1.1.-20 kódszámú „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című projekt
keretén belül felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok kapcsán
érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására”.
Tizedik napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata 2021. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelésére”.
Tizenegyedik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/7 helyrajzi számú,
természetben a 4066 Tiszacsege, Szélső u. 1. szám alatti ingatlanra bejegyzett
visszavásárlási jog törlésére”.
Tizenkettedik napirendi pont a „Javaslat a Hortobágyi Tisza mente Naturparki
Tájegységi Értéktár alakításáról és a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi
Értéktár Bizottság létrehozásáról, továbbá a Hortobágyi Tisza mente Naturparki
Tájegységi Értéktár Bizottság feladatainak ellátásáról szóló döntések meghozatalára”.
Tizenharmadik napirendi pont pedig a „Különfélék”.
Aki a nyílt ülés napirendi pontjaival egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze!
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.
A zárt ülés napirendi pontjai a következők:
Első napirendi pont a „Javaslat a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár
intézmény intézményvezetői beosztására kiírt pályázati eljárás vonatkozásában érkezett
pályázatok kiértékelésére és az intézményvezető megbízatására”.
Második napirendi pont a „Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő, Tiszacsege
belterület 2629 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Zátony V. utca 8. szám
alatti ingatlanra érkezett vételi szándék megtárgyalására”.
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:
Eskütétel - Triznyáné Vadász Hedvig önkormányzati képviselő
Esküt kiveszi: Dénes Ágota, a Helyi Választási Bizottság tagja
1. Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására az alpolgármester-választás lebonyolításához
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
2. Javaslat az alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Eskütétel - alpolgármester
Esküt kiveszi: Szeli Zoltán polgármester
3. Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
4. Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
5. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
6. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
7. Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó 2022. évi pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
8. Javaslat a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat 2. számú módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
9. Javaslat a VP6-7.2.1.1.-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című projekt keretén belül felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a
nyertes ajánlattevő kiválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
10. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai ellátásának átfogó értékelésére
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Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
11. Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/7 helyrajzi számú, természetben a 4066
Tiszacsege, Szélső u. 1. szám alatti ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
12. Javaslat a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár alakításáról és a
Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról,
továbbá a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár Bizottság
feladatainak ellátásáról szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
13. Különfélék
Zárt ülés:
1. Javaslat a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézmény intézményvezetői
beosztására kiírt pályázati eljárás vonatkozásában érkezett pályázatok kiértékelésére és
az intézményvezető megbízatására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő, Tiszacsege belterület 2629 helyrajzi
számú, természetben 4066 Tiszacsege, Zátony V. utca 8. szám alatti ingatlanra érkezett
vételi szándék megtárgyalására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
3. Különfélék
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1. Napirendi pont:
Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására az alpolgármester-választás lebonyolításához
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Jöjjön az első napirendi pontunk. Egy ideiglenes bizottságot kell létrehoznunk az
alpolgármester választására. Ehhez javasolnám a képviselők közül Trizányné Vadász
Hedviget, ha elfogadja, valamint Kalózné Nagy Melindát és Bartha Jánosnét. Közületek
pedig egy elnöknek kell lennie. Bartháné Piroska néni, mint rangidős vállalod-e?
Bartha Jánosné képviselő:
Igen, elvállalom.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. A bizottság többi tagjai vállalják-e?
Kalózné Nagy Melinda Rita képviselő:
Igen, vállaljuk.
Triznyáné Vadász Hedvig:
Igen.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Aki ennek a bizottságnak a felállításával, összetételével egyetért, kérem
szavazzon! Köszönöm szépen a bizottság tagjait egyhangúan elfogadta a Testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ideiglenes bizottság felállításáról
szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
52/2022. (IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT
az ideiglenes bizottság létrehozásáról az alpolgármester-választás lebonyolításához
kapcsolódóan
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az ideiglenes
bizottság létrehozására az alpolgármester-választás lebonyolításához” tárgyú javaslatot és a
következő döntést hozza:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. (3) bekezdése alapján –
figyelemmel Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és
6
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Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének 22. §-ára
– a titkos szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre.
2.

A Képviselő-testület az ideiglenes bizottság elnökének Bartha Jánosné önkormányzati
képviselőt, míg tagjainak Kalózné Nagy Melinda Rita és Triznyáné Vadász Hedvig
önkormányzati képviselőket választja meg.

3.

Az ideiglenes szavazatszámláló
megválasztásával megszűnik.

bizottság

megbízatása

az

alpolgármester

2. Napirendi pont:
Javaslat az alpolgármester megválasztására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Menjünk tovább a második napirendi pontra. Javaslat az alpolgármester
megválasztására. A bizottságnak kellene egy kis munkát végeznie technikai szünettel.
Bartha Jánosné képviselő:
Miért is?
Szeli Zoltán polgármester:
Mert ez titkos választás lesz, tehát össze kell gyűjtenetek a szavazócédulákat.
Dr. Lajter Zoltán jegyző:
És akkor a testületi ülés folytatódna az eredményhirdetéssel. Ahogy az alakuló ülésen
is volt.
Bartha Jánosné képviselő:
Bocsánatot kérek, én azt hittem valakire lesz is javaslat.
Szeli Zoltán polgármester:
Lesz is javaslat, csak most megyünk sorba.
Dr. Lajter Zoltán jegyző:
Polgármester úr akár meg is teheted a javaslatot.
Szeli Zoltán polgármester:
Megteszem a javaslatomat. Én nagyon szeretném megköszönni az eddigi bizottsági
munkáját a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének, Sallai Szabolcsnak. Köszönjük
szépen, amit a településért eddig a pozícióban végzett és reméljük, hogy továbbra is
segítség lesz a másik pozíciójában, úgyhogy én szeretném javasolni a Testületnek és
felkérni Sallai Szabolcsot, hogy az alpolgármesteri tisztséget vállalja el.
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Köszönöm szépen. Ha a bizottság és a Testület úgy gondolja, örömmel elfogadom a
felkérést.
Szeli Zoltán polgármester:
Ennek tudatában haladunk tovább a technikai dolgokkal.
Dr. Lajter Zoltán jegyző:
Titkos szavazással és minősített többséggel szükséges megválasztani az
alpolgármestert. Azért, hogy a szavazás lebonyolításra kerüljön, szeretnénk kérni egy
kis technikai szünetet. Utána folytatnánk a közvetítést. A szavazólapok átvételével
kezdődne a szavazás, egyesével szeretném majd megkérni a tisztelt Képviselőket, hogy
ott az urnában helyezzék el szavazataikat. Mivel a Testület tagja saját választásáról dönt,
ezért nem szükséges kizárni a jelöltet, a jelölt is szavazhat. Így mind a hét testületi tag
le fogja adni a szavazatát. Kolléganőnél kellene majd aláírni a szavazólap átvételét.
Szeli Zoltán polgármester technikai szünetet rendel el.
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor felkérném az ideiglenes bizottság elnökét, Bartha Jánosnét, hogy ismertesse az
eredményt.
Bartha Jánosné képviselő:
Az ideiglenes bizottság megszámolta a titkos szavazatokat, amit a ládába dobtak. A hét
jelen lévő képviselőből három képviselő tartózkodott, egy nemmel szavazott, tehát az
igen szavazatok száma három.
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor nincs meg a minősített többség.
Dr. Lajter Zoltán jegyző:
Ilyen esetben más javaslatot tehet a bizottság, vagy pedig a következő testületi ülésen
kell dönteni.
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek más javaslata?
Bartha Jánosné képviselő:
Mi a további teendője a bizottságnak?
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm a munkátokat, jelenleg más teendő nincs.
Dr. Lajter Zoltán jegyző:
Nyilván ez a bizottság az alpolgármester megválasztásáig még fog működni.
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Bartha Jánosné képviselő:
Akkor ilyen nincs, hogy van másik javaslat aztán a Polgármester szava a döntő, mint
máskor?
Dr. Lajter Zoltán jegyző:
Ha van más képviselő, akit javasol a Testület, akkor ugyanúgy őt is meg lehet
szavaztatni egy titkos szavazás keretein belül. Amennyiben nincs ilyen, illetve ő sem
kap minősített többséget, akkor a következő testületi ülésen kerülhet megválasztásra az
alpolgármester.
Bartha Jánosné képviselő:
Én korábban javasoltam Tóth Imrét, de mondta, hogy ő nem vállalja.
Szeli Zoltán polgármester:
Akkor, ha nincs más javaslat, a következő testületi ülésen folytatjuk.
Szeli Zoltán polgármester:
Tekintettel arra, hogy új alpolgármester nem került megválasztásra, javaslom, hogy az
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról, illetve a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztásáról szóló javaslatokat vegyük
le napirendről. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen,
egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásra
vonatkozó javaslatot – 3 igen szavazat és 3 nem, 1 tartózkodással
– nem fogadta el és az alábbi határozatot hozza:
53/2022. (IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT
az alpolgármester személyéről tartott titkos szavazás eredményéről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester
megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - 3 képviselő igen szavazatával,
1 képviselő nem szavazatával és 3 képviselő tartózkodásával - Gál István
önkormányzati képviselő, illetve alpolgármester lemondására tekintettel, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az SZMSZ 19. § (3) és (4)
bekezdéseire is – a polgármester javaslatára előterjesztett Sallai Szabolcs Zoltán
önkormányzati képviselő alpolgármesterré választásához nem járul hozzá.

Határidő: azonnal
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
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3. Napirendi pont:
Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Megkérdezem a bizottsági elnök urat, hogy tárgyalták-e a javaslatot?
Sallai Szabolcs PÜB. elnök:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Igen megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk ezt a
napirendi pontot.
Szeli Zoltán polgármester:
Ez a költségvetési rendeletmódosítást azért kellett eszközölni, mert több pályázati pénz
beérkezett amire az elmúlt időszakban pályáztunk és ugye ezeket be kellett rakni a
bevételi oldalakra, illetve amelyekből már volt felhasználás azokat a kiadási oldalakra,
de megkérném Langó Józsefné pénzügyi irodavezető asszonyt, hogy ezt pontosabb
információval egészítsen ki.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyzőúr!
Első alakommal kívánja módosítani a tisztelt Képviselő-testület a 2022. évi
költségvetését Tiszacsege Város Önkormányzatának. A módosításokat a
pótelőirányzatok rendezése indokolja, hat pályázati pénz érkezett be a költségvetés
elfogadása óta, ezek kerültek beépítésre a bevételi oldalakra, illetve az ezzel kapcsolatos
kiadások a kiadási oldalakra, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalhoz az
országgyűlési választás és népszavazás, az országgyűlési választásnak a
pénzeszközeinek a felhasználása, valamint a népszámláláshoz kapott előlegnek a
beépítése került a költségvetésbe. Ezen bevételek és kiadások beépítésével 155.736.040,
- forinttal nőtt Tiszacsege Város Önkormányzatának mind a bevételi mind a kiadási
főösszege.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Aki ezzel a kiegészítéssel
elfogadja a rendelet módosítását, az kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen
a testület egyhangúan elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítást – 7 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi
rendeletet hozza:
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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 feladatkörben, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)
„a) 1.687.968.646 Ft költségvetési bevétellel,
b)
1.835.639.182 Ft költségvetési kiadással és”
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 60.778.268 Ft a
működési hiány és 86.892.268 Ft a felhalmozási hiány.”
2. §
(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
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(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
32. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
33. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2022. április 28.

Szeli Zoltán
polgármester

Dr. Lajter Zoltán
jegyző

4. Napirendi pont:
Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Következő a 4. napirendi pontunk a Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és
intézményei szállítói állományáról. Megkapta mindenki a szállítói állományt. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta-e a javaslatot?
Sallai Szabolcs PÜB. elnök:
Igen és elfogadásra javasoljuk ezt a napirendi pontot.

12

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2022. április 28. napján megtartott nyílt üléséről

Szeli Zoltán polgármester:
Nekem annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy az előző hónaphoz képest 16 millió
forinttal emelkedett a kifizetetlen szállítói állomány. A közüzemi szállítói állományok
nagyjából maradtak ugyanolyan összegen. Ezt majd néhány szóban ismerteti a pénzügyi
irodavezető asszony, hogy miért van ez a fennmaradó állomány, miért növekedett.
Még annyit hozzá tennék, hogy látszik a költségvetésünkből, hogy az emelkedő árak
miatt és egyéb nem számítható kiadások miatt a költségvetésünket szorosan kell vinni.
Ahol tudjuk a bevételi forrásokat, adónemeket, a bevételeket szorgalmazni kell. A
kiadásoknál, amik nincsenek tervezve, azokat semmiképpen, amik be vannak tervezve
azokat csak a lehetőségekhez képest kell megvalósítani. Többek között azért is, mert
Óvoda intézményvezetőjétől kaptunk most is egy jelzést meghibásodásról és a javítási
költségről, amely a melegvízellátó rendszerüket, illetve a fűtés rendszerüket
befolyásolja és a teljes javítása 2.000.200, - forint körüli összeg.
Tehát ez is egy nagyobb kiadásnak számít, valamint egy bizottsági ülésen már
tájékoztattam a tisztelt képviselő testületet, de elmondom még egyszer, hogy a mai
postával megérkezett a két Kommunális Szolgáltatónál dolgozó követelése, illetve a
végrehajtási szakaszba került az ügy. Annak idején azt mondták, hogy ki tudják várni,
hogy a REKI-be betesszük ezt az összeget és úgyis ki lesz fizetve május közepén vagy
május végén. Valamiért ehhez nem tartották magukat úgy, hogy a pénzkövetelési
végrehajtási lap a mai napon ügyfélkapun keresztül megérkezett a Kommunális
Szolgáltató Szervezet felé. Ez közel 14 millió forint és ami még szomorú benne, hogy
itt még a költségeket az is növeli, hogy végrehajtási díjat is ki kell fizetni. Tehát nemcsak
a dolgozókat kell kifizetni, amit egyébként is kifizettünk volna, hanem még egy plusz
költség, egy 1,5 millió forintos végrehajtói díjat is kell még pluszban fizetnünk.
A költségvetésünket jelen időszakban ez nem veszélyezteti, ez a pénz rendelkezésre állt
eddig is, csak azért kértünk türelmet, hogy a rendkívüli támogatásról szóló pályázatba
be tudjuk tenni, mint harminc napon túli számlát és akkor ezt vissza lehet igényelni
amennyiben pozitívan bírálják el a pályázatot.
Én ennyi kiegészítést szerettem volna. Megkérem irodavezető asszonyt, hogy ezt a kis
növekedést ismertesse velünk.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Ez a növekedés jelentősen abból adódott,
hogy az elmúlt hónapban szinte csak tűzoltásszerűen utaltunk számlákat fizetési
felszólításokra. Egyébként a szállítók nem lettek rendezve. A REKI elszámoláshoz is
kell úgymond ilyen esetben gyűjteni a számlákat, de ahogy Polgármester úr is mondta,
a közüzemi szállítói állomány nem emelkedett, a hatvan napon túli tartozásokat rendezni
kellett a hónap elején.
Szeli Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen. Másnak valami hozzáfűzni valója? Bizottsági elnök úr?
Sallai Szabolcs PÜB. elnök:
Elfogadásra javasoljuk.
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Szeli Zoltán polgármester:
Aki ezzel az előterjesztéssel egyetért az legyen szíves kézfelnyújtással jelezze!
Köszönöm szépen, egyhangúan elfogadta a testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szállítói állományról szóló
tájékoztatást – 7 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

54/2022. (IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT
a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város
Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról készült tájékoztatót és a következő
döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

5. Napirendi pont:
Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó 2022. évi pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Erről beszéltem az előbb. Kell hozzá egy képviselő-testületi határozat, hogy ezt
benyújtsuk.
Megkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy véleményezze a javaslatot.
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Természetesen a Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy ezt a pályázatot benyújtsuk.
Szeli Zoltán polgármester:
Gondolom ez egyértelmű mindenki számára. Kinek van hozzáfűzni valója? Nincs?
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Aki támogatja REKI benyújtására vonatkozó határozati javaslatot az kérem,
kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Testület egyhangúan elfogadta a
javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatok rendkívüli
támogatására vonatkozó 2022. évi pályázat benyújtására szóló javaslatot – 7 igen
szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

55/2022. (IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT
az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó 2022. évi pályázat benyújtására
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatok
rendkívüli támogatására vonatkozó 2022. évi pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot és az
alábbi döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2022. szeptember 30.
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

6. Napirendi pont:
Javaslat a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat 2. számú módosítására
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Következő napirendi pontunk „Javaslat a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat 2.
számú módosítására”. Ez a Vidékfejlesztési program keretében meghirdetett helyi
termék értékesítését szolgáló piacok infrastrukturális és eszközfejlesztési című pályázati
felhívása. Erre támogatási kérelmet nyújtottunk be és ott a épületgépészeti munkákban
102 586 forintot valamiért nem támogat a pályázat és ezt önerőként kell felvennünk.
Tehát ezzel a 102 000 forinttal módosulna a költségvetésünk.
Kérdezem a Bizottságot, hogy megtárgyalta-e?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Bizottság ezt a napirendi pontot.
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Szeli Zoltán polgármester:
Aki ezt a határozatot ezzel a módosítással elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze!
Köszönöm szépen, a testület egyhangúan elfogadta a módosítást.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú
határozat 2. számú módosítására vonatkozó javaslatot – 7 igen szavazattal – elfogadta és
az alábbi határozatot hozza:
56/2022. (IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT
a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat 2. számú módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 25/2021. (VIII.5.) KT.
számú határozat 2. számú módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 25/2021.
(VIII. 5.) KT. számú határozat rendelkező részének 4. pontja helyébe az alábbi szöveg
lép:
„Tiszacsege Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati
önerő összegét 10.227.609, - Ft-ot, azaz tízmillió-kétszázhuszonhétezer-hatszázkilenc
forintot a költségvetésében saját bevételei terhére biztosítja.”
Határidő: esedékességkor
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
7. Napirendi pont:
Javaslat a VP6-7.2.1.1.-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz 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:
Következő napirendi pontunk a piac pályázatra felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő
kiválasztása. Három ajánlat érkezett be a szakértői feladat ellátásra, mind a három
érvényes volt. Az egyik a Hajdu Perfekt Közbeszerzési Tanácsadó Bt. bruttó 800.000, forint értékben, a másik a Procurement Audit Kft bruttó 1.270.000, - forint értékben,
valamint a Dr. Sütő Gyöngyi Tender Consulting Kft bruttó 2.995.000, - forint értékben.
Kérdezem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tárgyalták-e a javaslatot?
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Igen, megnéztünk. A Hajdu Perfekt Közbeszerzési Tanácsadó Bt. bruttó 800.000,forintos ajánlatát javasolja a Pénzügyi Bizottság elfogadásra.
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek más javaslata? Szakmailag megfelelő volt mind a három ajánlat, a
legolcsóbb a 800.000, - forintos Hajdu Perfekt Tanácsadóé. Aki a legkedvezőbb
ajánlatot adó Hajdu Perfekt Közbeszerzési Tanácsadó Bt bruttó 800.000, - forintos
árajánlatát elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen,
egyhangúan elfogadta a Képviselő-testület.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1.-20 kódszámú „Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című projekt
keretén belül felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok kapcsán érkezett
ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot – 7 igen
szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
57/2022. (IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT
a VP6-7.2.1.1.-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturálisés eszköz 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.-20
kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz 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 VP6-7.2.1.1.20 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz
fejlesztése” című projekt közbeszerzési szakértői 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
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8. Napirendi pont:
Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai ellátásának átfogó értékelésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Következő napirendi pontunk javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata 2021. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelésére. Egy nagyon
összetett, nagyon sokoldalú, sok intézménytől beérkezett értékelést kapott mindenki.
Köszönöm szépen mindenkinek a bölcsődétől kezdve a gyermekjóléti szolgálatnak,
óvodának, iskolának, rendőrségnek és civil szervezeteknek a beszámolóját. Nagyon
részletes, köszönjük szépen a munkájukat.
A Bizottság megtárgyalta-e a javaslatot?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Igen, megtárgyalta, elfogadásra javasoljuk a napirendi pontot és köszönjük az értékelést.
Szeli Zoltán polgármester:
A Képviselőtársaknak van-e hozzáfűzni valója az értékeléshez?
Bartha Jánosné képviselő:
A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy mindegyiket nagyon jónak és értékesnek tartom.
Szeli Zoltán polgármester:
Más egyéb? Nincs? Köszönjük szépen azoknak, akik dolgoztak rajta. Egy értékes
beszámolót kaptunk mindenkitől. Aki egyetért az értékeléssel, beszámolóval az kérem,
kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta
a beszámolót.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város Önkormányzata
2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését – 7
igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
58/2022. (IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT
Tiszacsege Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának átfogó értékeléséről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata 2021.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését elvégezte és az
alábbi döntést hozza:

18

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve
2022. április 28. napján megtartott nyílt üléséről

1. A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról készített átfogó értékelést az 1.
mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy lehetőségeitől függően mindent elkövet a
feladatellátás szinten tartása érdekében.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelésnek a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére történő megküldéséről
intézkedjen.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
Dr. Lajter Zoltán jegyző

9. Napirendi pont:
Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/7 helyrajzi számú, természetben a 4066 Tiszacsege,
Szélső u. 1. szám alatti ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlésére
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Következő napirendi pontunk „Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/7 helyrajzi számú,
természetben a 4066 Tiszacsege, Szélső u. 1. szám alatti ingatlanra bejegyzett
visszavásárlási jog törlésére”. Megkérdezem a Bizottságot, hogy tárgyalta-e a
javaslatot?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Igen tárgyalta és elfogadásra javasolja, mivel értékesítené a tulajdonos és nekünk van
rajta bejegyzés.
Szeli Zoltán polgármester:
Van-e valakinek ehhez a bejegyzési joghoz valamilyen hozzáfűzni valója? Nincs?
Aki elfogadja, hogy erre a helyrajzi számra bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez
hozzájáruljunk, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!
Köszönöm, egyhangúan elfogadta a Testület.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 2940/7
helyrajzi számú, természetben a 4066 Tiszacsege, Szélső u. 1. szám alatti ingatlanra
bejegyzett visszavásárlási jog törlésére iránti javaslatot– 7 igen szavazattal – elfogadta és
az alábbi határozatot hozza:
59/2022. (IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT
a Tiszacsege belterület 2940/7 helyrajzi számú, természetben a 4066 Tiszacsege,
Szélső u. 1. szám alatti ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege belterület
2940/7 helyrajzi számú, természetben a 4066 Tiszacsege, Szélső u. 1. szám alatti ingatlanra
bejegyzett visszavásárlási jog törlésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tiszacsege belterület 2940/7
helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Szélső utca 2940/7 hrsz. 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

10. Napirendi pont:
Javaslat a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár alakításáról és a
Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról, továbbá a
Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár Bizottság feladatainak ellátásáról
szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Szeli Zoltán polgármester:
Van még egy felvett napirendi pontunk, melyet később kapott meg a Testület. Ez
„Javaslat a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár alakításáról és a
Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról,
továbbá a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár Bizottság
feladatainak ellátásáról szóló döntések meghozatalára.”
Kérdezem a Bizottság Elnökét, hogy megtárgyalták-e?
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Sallai Szabolcs Zoltán PÜB. elnök:
Tárgyaltuk, természetesen szeretnénk elfogadni ezt a napirendet, ezáltal is közelebb
kerülnénk a turisztikához.
Szeli Zoltán polgármester:
Szeretnék egy bővebb tájékoztatást adni a lakosságnak, a Képviselő-testület a bizottsági
ülésen már bővebben megtárgyalta és kapott egy kis információt róla.
A Naturpark kezdeményezés egy országos civil önkormányzati kezdeményezés, jelenle,
ha jól emlékszem akkor 17 db Naturpark jött már létre az országban az előző
időszakban. A Kormány 2020-ban adott ki róla egy szabályozási törvényt, amely most
már jogszabályi keretek között engedélyezi a Naturparkok létrejöttét. Leszögezném,
hogy a Naturpark nem egyenlő a természetvédelmi területtel.
A Naturpark az egy olyan kezdeményezés, amelyben a település és annak lakosai, illetve
több település vesz részt, összességében legalább tízezer fő kell ahhoz több településről,
hogy Natuparkot tudjanak alakítani. Az előző évben is volt több olyan tanácskozás, ahol
ennek a Naturparknak a létrejöttéről a környező települések már kifejezték a
szándékukat. Így született meg öt Önkormányzatnak a szándéka alapján, hogy egy ilyen
Hortobágy menti Tisza menti, tehát a mi településünket is érintő, valamint Ároktőt,
Tiszadorogmát, Tiszabábolnát és Egyeket érintő, ezeknek a környezetét érintő
Naturparkot hoznánk létre.
Ez a Naturpark egy összefogásból jönne létre, amely természeti, kulturális értékek
megőrzésén, fenntartható hasznosításán alapulna, terület- és vidékfejlesztési célok
megvalósulását is támogatná. Egy együttműködés az előbb említett jogszabály keretei
között. Tehát ebben nemcsak természeti, hanem kulturális, épített értékeknek a
felkutatása megőrzés és átadása a jövő nemzedékének. Egy ökoturisztikai szempontja
is van, meg lehet ismertetni az idelátogatókkal az itteni értékeket, nagyon jó tájházat
nyújtana. Ennek vannak előzményei is, mert az értékeinket annak idején már a Helyi
Értéktárból összegyűjtöttük. Ezek közül ugye a Megyei Értéktárba is kerültek értékek,
az Országos Értéktár és a Hungarikum is ezeket az értékeket képviseli. Természetesen
ezek közül lehet szelektálni, újabbakat felkutatni, tehát ez a Naturpark egy tág fogalom
nem összekeverendő a nemzeti parkkal.
A neve még képlékeny, a települések jobbat nem tudtak egyelőre kitalálni. Irányt kell
mutasson az elnevezése ahhoz, hogy hol jön létre ez a Naturpark, tehát itt a Hortobágy
közelségében, de a Tisza mentén az öt település részvételével.
Ebben kérném a Testület támogatását, hogy ez a Naturpark és a Bizottság létrejöjjön és
tovább dolgozzon a Naturpark létrehozásában. Szeretném javasolni, hogy ennek a
képviselője a településünkön Kissné Bolacsek Rita legyen, aki itt a helyi értékek
kutatásánál már az előző években is részt vett és őt a művelődési intézmény
munkatársaként delegálni tudnánk.
Kérdezem a Bizottságot, hogy van-e még kérdése vagy hozzáfűzni valója?
Sallai Szabolcs Zoltán PÜB elnök:
Nincsen.
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Szeli Zoltán polgármester:
Akkor, aki támogatja a Hortobágyi Naturpark tájegységi bizottság létrehozását, illetve
ebbe a bizottságban Kissné Bolacsek Rita delegálását az kérem, kézfelnyújtással
jelezze! Köszönöm szépen, a Testület egyhangúan elfogadta. Így Tiszacsege ehhez a
kezdeményezéshez csatlakozik.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hortobágyi Tisza mente
Naturparki Tájegységi Értéktár alakításáról és a Hortobágyi Tisza mente Naturparki
Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról, továbbá a Hortobágyi Tisza mente
Naturparki Tájegységi Értéktár Bizottság feladatainak ellátásáról szóló döntések
meghozatalára vonatkozó javaslatot – 7 igen szavazattal – elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:
60/2022. (IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT
a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár alakításáról és a Hortobágyi
Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról, továbbá a
Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi Értéktár Bizottság feladatainak
ellátásáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hortobágyi Tisza mente
Naturparki Tájegységi Értéktár alakításáról és a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi
Értéktár Bizottság létrehozásáról, továbbá a Hortobágyi Tisza mente Naturparki Tájegységi
Értéktár Bizottság feladatainak ellátásáról szóló döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot
és az alábbi döntéseket hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hortobágyi
Tisza mente Natúrparki Tájegységi Értéktár Bizottság tevékenységében részt vesz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tájegységi értéktár létrehozásáról
és működtetéséről szóló együttműködési megállapodás aláírására.
3. A Képviselő-testület a Hortobágyi Tisza mente Natúrparki Tájegységi Értéktár
Bizottság munkáját segítő munkacsoportba Kisné Bolacsek Ritát, a Dr. Papp József
Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési munkatársát delegálja.
4. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Hortobágyi Tisza mente Natúrpark
kezdeményezéshez csatlakozik.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a natúrparki együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szeli Zoltán polgármester
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11. Napirendi pont:
Különfélék
Szeli Zoltán polgármester:
Van valakinek esetleg előterjesztése a különfélékben? Nincs?
Akkor én megtartanám a szokásos beszámolómat az elmúlt pár hét eseményeiről. Utána,
akinek még van kiegészíteni valója, az tegye már meg legyen szíves.
Szeli Zoltán polgármester:
Először is szeretném megköszönni azoknak a munkáját, támogatását, akik az elmúlt
időszakban a település virágosításában részt vettek. Gondolom észrevették a lakosok,
hogy elkezdődött a település virágosítása. Volt, aki a munkájával, volt, aki virággal,
volt, aki anyagi támogatással járult hozzá. Ha megkapom a listát és hozzájárulnak
természetes személy szerint is megemlítem őket. A folyamat folytatódik, a jövő héten
kerülnek ki a kertészetből a következő adag virágok, melyeket féltettünk a fagytól.
Természetesen továbbra is várjuk azokat, akik szeretnék még ezen kívül támogatni a
településünket bármilyen virággal, virághagymával, esetleg virágmaggal vagy anyagi
támogatással.
A hétvégén, szombati napon kerül megrendezésre a települési majális. Szerettünk volna
egy kis régi hagyományokhoz hasonló majálist létrehozni. A Könyvtár szervezi, a
rendezvény részletei náluk megtalálhatóak. Azt hiszem tegnap járt le a határidő a
részvételi szándék jelzésére. Közel száz fő részvételét láttam a napokban a majálison.
Én szeretettel meghívok mindenkit, Képviselőtársakat, vendégeket, a település lakóit
vagy akik csak szét akarna nézni. Remélem, hogy egy jó hangulatú és régi majálishoz
hasonló napot fogunk eltölteni főzőversennyel. Gyerekeknek, felnőtteknek,
családoknak sorversennyel. Közben lesznek kispályás labdarugó mérkőzések.
Szeretettel várunk mindenkit a következő mérkőzésre Tiszacsege és Nagyhegyes
csapata között délután 16 óra 30 perctől.
Jövő héten május 4-én beneveztünk a ,,Te szedd!” akcióba, ami egy országos
szemétszedési akció és itt Tiszacsegén május 4-én lesz lebonyolítva. Felkértünk civil
szerkezeteket, iskolát, óvodát, hogy vegyen benne részt. Várunk még bárkit, aki
szeretne, akár a május 4-i akcióban, de természetesen bármikor szívesen fogadunk
segítséget a település szépítésére.
Még mindig nagyon sok illegális hulladék keletkezik a településen. Most egyeztettünk
a rendőrséggel, hogy közösen néhány helyszínre kimegyünk, és valahogy megpróbálunk
hathatósabban nyomokat keresni, esetleg feljelentéseket tenni. Olyan bejelentések is
jöttek lakosság részéről, hogy valaki némi térítés díj fejében elvállalja, hogy a saját
udvarán, telkén kommunális hulladékot helyezzenek el. Törvényi szempontból ez
magán hulladékkereskedésnek minősül, szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy ezt a
törvény szankcionálja. Az a baj, hogy ezek a hulladékok a közterületekre fognak
kihelyeződni.
A múlt héten a Pacsirta utcán is még mindig nagy mennyiségű hulladékot, egy teljes
pótkocsira való mennyiséget kellett elvitetnünk, mert ott is folyamatosan van, aki az
éjszaka leple alatt, sötétben kihelyezte a hulladékot. Sajnos van több ilyen helyszín.
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2022. április 28. napján megtartott nyílt üléséről

Készülünk a gyermeknapra. A gyermeknapi rendezvényünket a könyvtár bonyolítja le
Valószínűleg a strandon lesz megtartva, zenész színpadi játékos programokkal, úgyhogy
minden kedves gyermeket szeretettel várunk majd a gyermeknapon a stand területére,
ahol aznap természetesen ingyen be is léphetnek. Nagyon aranyos programokkal
szeretnénk nekik kedveskedni.
A civil szervezetünk segítségével az Önkormányzat benyújtott egy határon túl nyúló
pályázatot, melyhez köszönjük szépen a segítséget. Május 8-án megtörténik az első
látogatás a testvértelepülésünkhöz Szalárdra, ahol kulturális és sportrendezvényeken fog
részt venni a településünk. Valamint ennek a pályázatnak további részei is lesznek. A
szalárdiak is ellátogatnak majd a Bóbita napra az óvodánkba, ezen felül több kulturális,
szakmai napunk is lesznek. Május 8-án egy istentiszteleten és egy sportnapon fogunk
részt venni, ezáltal is megújítva a kapcsolatot testvértelepülésünkkel.
Keresünk élelmezésvezetőt, köszönjük szépen a bejelentőknek – ezáltal is akadályozva
a munkánkat - a bejelentést a NÉBIH felé, hogy nincs élelmezésvezetőnk. A hatóság
már tudott erről, hiszen annak idején tájékoztattuk, hogy élelmezésvezető nélkül
üzemelünk, de mivel bejelentés érkezett, kötelességük volt kivizsgálni az esetet. Ami
érdekes dolog volt a vizsgálatban, hogy végignézték a konyhákat és a feljelentésben
szerepelt olyan adat is, amely nem tudom honnan szedtek ki, viccesen fogalmazva még
a gyermekek cipő méretét is tudták, ilyenek szerepeltek benne, hogy mennyi gyermek
van diétás étrenden, miért nincsen diabetikus étrend stb.
Köszönjünk a bejelentőnek, próbálunk embert keresni, nem egyszerű, hirdetve van az
álláshely, amint lehet pótolni fogjuk. Ettől függetlenül akadálymentesen folyik az
étkeztetés.
Kérdezem a tisztelt Képviselő társakat, hogy van-e valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, a nyílt ülés berekesztem és öt perc után zárt ülésen folytatjuk.

K. m. f.

Szeli Zoltán s.k.
polgármester

Dr. Lajter Zoltán s.k.
jegyző
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