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Ikt.sz.: I/5263-1/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30. 

napján de. 11 óra 17 perc 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 

  Sallai Szabolcs Zoltán  települési képviselő 

  Triznyáné Vadász Hedvig  települési képviselő 

  Vásári-Orosz Andrea   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. június 30. napi nyílt 

képviselő-testületi ülésünkön!  

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, öt képviselő van jelen. 

Kalózné Nagy Melinda Rita és Tóth Imre jelezték, hogy a mai ülésen egyéb elfoglaltság 

miatt nem tudnak részt venni. 

 

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Berecz Klaudiát. Aki ezzel egyetért, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

Javaslom, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021” elnevezésű pályázat keretén belül 

megnyert, a 4066 Tiszacsege, Templom utca 8. szám alatt található szolgálati lakás 

fogorvosi rendelővé alakítása tárgyú pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére 

és a nyertes ajánlattevő kiválasztására”, valamint a „Csegei Rév Nap elnevezésű 

rendezvény helyszínéül szolgáló önkormányzati területek biztosítására” vonatkozó 

javaslatok napirendre történő felvételét. 

 

Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Képviselő-testület. 
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Aki az előbb említett kiegészítéssel, 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 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. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és 

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

módosítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi 

és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendeletének 

módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának az anyakönyvi eljárás szabályairól és 

egyes díjairól szóló 22/2017 (IX. 4.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

5. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 

szóló 27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

6. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről és 

feltételeiről szóló 6/2019. (III. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

8. Javaslat a köztemetőben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak, a temető 

fenntartási hozzájárulás díjának és a temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

9. Javaslat a Tiszacsegei Termálstrandban 2022. július 1. napjától alkalmazandó jegyárak 

megállapítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
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10. Javaslat az Önkormányzat által bérbeadott földterületek és építési telkek bérleti díjainak 

meghatározására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

11. Javaslat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás által, a Balmazújvárosi 

Kistérség Humán Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásai térítési díjainak 

meghatározása tárgyában hozott 4/2022. (III.22.) számú határozat jóváhagyására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

12. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

13. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és 

munkaköreinek meghatározására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

14. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az 

orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 2. számú 

módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

15. Javaslat a 62/2022. (IV. 28.) KT. számú határozat módosítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

16. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő, Tiszacsege belterület 2940/27 helyrajzi 

számú, Szélső utca 21. szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában lefolytatott 

pályázati eljárás kiértékelésére  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

17. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére 

vonatkozó munkatervének elfogadására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

18. Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által hozott, 13/2022. (V.30) Kgy. sz. határozat 

jóváhagyására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

19. Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató 2021. évi 

tevékenységéről készült beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

20. Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
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21. Javaslat a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2021. évben nyújtott szolgáltatásokról készült 

beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

22. Javaslat a 131/2021. (XII. 16.) KT. számú határozat módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

23. Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok fejlesztése-2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, a 4066 

Tiszacsege, Templom utca 8 szám alatt található szolgálati lakás fogorvosi rendelővé 

alakítása tárgyú pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

24. Javaslat a Csegei Rév Nap elnevezésű rendezvény helyszínéül szolgáló önkormányzati 

területek biztosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

25. 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: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Jegyző Úr, kérem néhány mondatban foglalja össze, hogy miért kerül sor a rendelet 

módosítására! 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester Úr! A Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzata legutóbb a tavalyi év tavaszán került módosításra. Jelen 

módosítás keretében, az azóta eltelt időben bekövetkezett változásokat szükséges 

átvezetni a rendelet 1-3. számú mellékleteiben. 

 

A módosítást a házi segítségnyújtás Református Egyházközösségnek való átadása, a 

tanyagondnoki szolgálat létrehozása, valamint egyéb feladatok ki-, illetve bekerülése 

miatt szükséges eszközölni. Továbbá a Magyar Államkincstár jelzett Önkormányzatunk 

felé néhány kijavítandó hibát, amelyeket említettem is a bizottsági ülésen is, tehát 

ennyiben módosulna a múlt hét pénteken kiküldött munkaanyag. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a Bizottság javaslatát! 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet módosítására vonatkozó 

javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen! Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület 

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

rendeletének módosításával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot – 5 

fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelete 

 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. Cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

(3) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

Tiszacsege, 2022. június 30. 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 

9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Gyakorlatilag, a következő napirendi pontok nagyrésze az Önkormányzat által nyújtott 

szolgáltatások térítési díjainak, illetve a bérleti díjak felülvizsgálatáról szól.   
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Volt egy előzetes, informális tanácskozása a Képviselő-testületnek, amelyen a díjak 

felülvizsgálatáról egyeztettünk. Összességében elmondható az, hogy a díjak 

nagyrészénél 2016. évben történt utoljára emelés, sőt volt olyan díj kategória, amely 

esetében még korábban történt az utolsó felülvizsgálat. A járványügyi veszélyhelyzet 

idején, ezen díjakat emelni nem lehetett, így azok az inflációt sem követték. 

 

Jelen díjfelülvizsgálat alkalmával, a Képviselő-testület törekedett arra, hogy azon díjak 

tekintetében, amelyeknél maga a szolgáltatás a szociálisan rászorulókat jobban érinti, 

egy konszolidált, kisebb mértékű emelésre kerüljön sor. Ez a legtöbb esetben 10 %-os 

emelést jelent. De mindenki számára nyilvánvaló, hogy 2016. óta az élet minden 

területén, az anyagárak és munkadíjak tekintetében is, növekedtek a kiadások, úgyhogy 

főként a bérleti díjak tekintetében a nagyobb mértékű díjemeléstől sajnos nem tudunk 

eltekinteni. 

 

Az első ilyen díjtétel, amelyet felülvizsgáltunk, a szociális étkeztetés intézményi térítési 

díja, és annak kiszállítási díja volt. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a szociális étkeztetés intézményi térítési díját 355, - Ft/ellátási 

nap/fő + ÁFA összegről 390, - Ft/ellátási nap/fő + ÁFA összegre, a szociális étkeztetés 

intézményi kiszállítási díját pedig 100, - Ft/ellátási nap/fő összegről 130, - Ft/ellátási 

nap/fő összegre javasolja megemelni. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van esetleg valakinek más javaslata, hozzáfűzni valója? 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Nekem annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy a házi segítségnyújtás Református 

Egyházközösségnek történő átadása miatt a rendelet szövegezése, illetve mellékletei is 

módosításra kerülnének. Ezen módosítások 2022. július 1. napjával lépnének hatályba, 

viszont a térítési díjak emelése tekintetében 30 napos felkészülési időt szükséges 

biztosítani, így az ezen díjakat tartalmazó 6. számú melléklet 2022. augusztus 1. 

napjával lépne hatályba. Tehát ezen módosító rendelet esetében, lépcsőzetes hatályba 

léptetést szükséges eszközölni. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének 

módosításával, az elhangzottak szerint, 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 Tiszacsege Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 

27.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában és a (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) 

bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Korm. 

rendeletre, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott, e rendeletben 

szabályozott szociális alapszolgáltatás ellátási területén bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 

személyekre.” 

 

2. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. alcím címe helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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„1. Tiszacsege Város Önkormányzata által biztosított szociális alapszolgáltatás” 

 

3. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) Az önkormányzat a településen a szociálisan rászorultak részére az étkeztetést, mint 

személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítja a szociális alapszolgáltatás keretén belül. 

 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatást az önkormányzat saját 

hatáskörben, a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató (továbbiakban: 

Szolgáltató) útján biztosítja. A szolgáltatás az önkormányzat székhelyén Tiszacsege, Kossuth 

u. 5. szám alatt vehető igénybe.” 

 

4. § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 

illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.” 

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Az étkeztetés szolgáltatás igénybevételéről, megszüntetéséről – az ellátást igénylő, illetve 

törvényes képviselője kérelmére a polgármester dönt az Ir.- ben meghatározottak szerint.” 

 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes 

képviselőjével – az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében felsorolt ellátások kivételével – az Szt. 94/C. 

§ (3) bekezdésének megfelelő tartamú megállapodást kell kötni. Étkeztetés esetén a 

megállapodás részletes tartalmát a Szolgáltató külön ellátásra vonatkozó Szakmai 

Programjának melléklete tartalmazza.” 

 

5. § 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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„(3) Az ellátás megszüntetéséről a 2. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített ellátás esetén a 

polgármester dönt.” 

 

6. § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért intézményi térítési díjat kell fizetni.” 

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (4)–(7) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(4) Az intézményi térítési díjat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások által nyújtott szolgáltatás 

esetén a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

(5) A szociális alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjat a rendelet 2. § (1) bekezdés 

a) pontjában rögzített ellátás esetén a polgármester az Szt. 116. §-ban foglalt szabályok szerint 

állapítja meg. 

 

(6) A személyi térítési díjak alapját képező intézményi térítési díjak összegét az étkeztetést 

biztosító Szolgáltató fenntartója Tiszacsege Város Önkormányzata évente egy alkalommal, 

tárgyév április 1. napjáig állapítja meg az Szt. rendelkezéseinek megfelelően. 

 

(7) A személyi térítési díjakat a rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített ellátás esetén 

a polgármester az intézményi térítési díj módosítását követő 30 napon belül köteles 

felülvizsgálni, a megállapított új személyi térítési díjakat első ízben a felülvizsgálatot követő 

hónap 1. napjától kell megfizetni.” 

 

7. § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1-5. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe 

a 2. melléklet lép. 

 

8. § 

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről 

és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

a) 4. § (3) bekezdése, 

b) 8. §-a. 
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9. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A 7. § (2) bekezdése 2022. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 

 

Tiszacsege, 2022. június 30. 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

3. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendeletének 

módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát! 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a bölcsődei gondozás és a gyermekétkeztetés intézményi 

térítési díjait rendelet tervezetben szerepeltetettek szerint javasolja elfogadásra. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Van valakinek más javaslata, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V. 7.) 

önkormányzati rendeletének módosításával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások 

rendjéről szóló 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó 

javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelete 

 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V.7.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 

131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, valamint 162. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 94. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V. 7.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

(2) A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V. 7.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

Tiszacsege, 2022. június 30. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

4. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes 

díjairól szóló 22/2017 (IX. 4.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta?  
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Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díját, hivatali 

helyiségben 40.000, - Ft/esemény összegre, amelyből az anyakönyvvezetőt megillető 

díjat 20.000, - Ft/esemény összegre, a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díját 

pedig 65.000, - Ft/esemény összegre, amelyből az anyakönyvvezetőt megillető díjat 

30.000, - Ft/esemény összegre javasolja megemelni. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Fontos megjegyezni, hogy ezen díjtételek tekintetében a Képviselő-

testület nagyobb mértékű díjemelésben is gondolkozhatott, hiszen ezek a szociálisan 

rászorulókat nem érintik. Továbbá, fontos elmondani, hogy jelen díjemelés kizárólag a 

módosítás hatályba lépését követően benyújtott kérelmekre alkalmazandó. 

 

Van valakinek esetleg más javaslata, hozzáfűzni valója? 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy a bizottsági ülésen jelezte felém Képviselő 

Asszony, hogy a rendelet tervezetben, a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnél 

nem szerepelt, hogy „hivatali helyiségben”. Ennyivel kiegészülne a rendelet tervezete. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzatának az anyakönyvi eljárás 

szabályairól és egyes díjairól szóló 22/2017 (IX. 4.) önkormányzati rendeletének 

módosításával, az elhangzottak szerint, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm 

szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzatának az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól szóló 22/2017 

(IX. 4.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelete 

 

az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól szóló 22/2017 (IX.4.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 

 

Az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól szóló 22/2017 (IX.4.) önkormányzati 

rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként 40.000, - forint mértékű díjat kell az 

önkormányzat részére fizetni, melyből bruttó 20.000 forint az anyakönyvvezető díjazása.” 

 

2. § 

 

Az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól szóló 22/2017 (IX.4.) önkormányzati 

rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 

eseményenként 65.000, - forint mértékű díjat kell az önkormányzat részére fizetni, melyből 

bruttó 30.000 forint az anyakönyvvezető díjazása.” 

 

3. § 

 

E rendeletben foglalt rendelkezéseket a 2022. augusztus 4. napja után beadott házasságkötésre 

vonatkozó kérelmek esetében kell alkalmazni. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2022. augusztus 4-én lép hatályba. 

 

 

Tiszacsege, 2022. június 30. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

5. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 

27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére alkalmazható díj legmagasabb mértékét az alapdíj esetében 4.000, - Ft + 

ÁFA/alkalom összegben, az ürítési díj esetében 400, - Ft/m3 + ÁFA összegben javasolja 

elfogadni. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Ebben az esetben is nagyjából 10 %-os emelésről lenne szó, és azt 

mindenképp meg kell jegyezni, hogy ezen díjak esetében is érvényes a rezsi csökkentés, 

amely következtében 10 %-kal csökkentett díjak kerülnek kiszámlázásra a lakosság felé. 

 

Van valakinek esetleg más javaslata, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete módosításával, az 

elhangzottak szerint, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 27/2013. (XII. 21.) 

önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal 

– elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép:  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. június 30. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

17 
 

„(2) A Képviselő-testület a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel (a továbbiakban: 

közszolgáltató) a közszolgáltatás ellátására, írásban közszolgáltatási szerződést köt.” 

 

2. § 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés a) és b) 

pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

(A közszolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértéke) 

„a) az alapdíj esetében 4.000, - Ft + ÁFA/alkalom; 

b) az ürítési díj esetében 400, - Ft+ ÁFA/m3.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2022. augusztus 4-én lép hatályba. 

 

 

Tiszacsege, 2022. június 30. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

6. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről és 

feltételeiről szóló 6/2019. (III. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a rendezvényekre irányadó, új díjkategória bevezetése mellett, 

a már meglévő díjkategóriákban a rendelettervezet melléklete szerint javasolja emelni a 

közterület-használati díjakat. Továbbá a Bizottság javasolja, hogy a rendeletmódosítás 

hatálybalépésének időpontja 2022. augusztus 5. napja helyett 2022. augusztus 1. napja 

legyen. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsege Város Önkormányzatának a közterület-használat 

rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019. (III. 27.) önkormányzati rendeletének 

módosításával, az elhangzottak szerint, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm 

szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019. (III. 

27.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelete 

 

a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019 (III.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben szabályozott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 6/2019 (III.27.) önkormányzati rendelet 

1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba. 

  

 

Tiszacsege, 2022. június 30. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 
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7. Napirendi pont: 

 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Bizottsági Elnök Asszony, kérem ismertesse a Bizottság javaslatát! 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta a javaslatot, és a szociális helyzet alapján meghatározott bérleti 

díjú lakások bérleti díját 410, - Ft/m2/hónap, a költségalapon meghatározott lakbérű 

lakások bérleti díját pedig 725, - Ft/m2/hónap összegben javasolja elfogadásra, azzal, 

hogy ezen emelt bérleti díjak 2023. január 1. napjától lépjenek hatályba, tekintettel arra, 

hogy az idei évre vonatkozóan meglévő lakásbérleti szerződések vannak. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Azt hozzá kell tenni, hogy költségalapon meghatározott lakbérű 

lakások bérleti díja esetében a 10 %-nál nagyobb mértékű emelésről van szó, így 2022. 

december 31. napjáig a bérlőknek van idejük felmérni, hogy ezen bérleti díj mellett is 

fenn kívánják-e tartani bérleti jogviszonyukat. De azt is mindenképp meg kell jegyezni, 

hogy a bérleti díj mértéke, az emelést követően is a környező települések által 

alkalmazott bérleti díj, illetve a piaci ár alatt van. 

 

Van valakinek észrevétele, más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) 

önkormányzati rendelet módosításával, azzal, hogy 2023. január 1. napjától a szociális 

helyzet alapján meghatározott bérleti díjú lakások bérleti díját 410, - Ft/m2/hónap, a 

költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díját pedig 725, - Ft/m2/hónap 

összegben határozzuk meg, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 4.) 

önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017 (XII.6.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, 

valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és 2. számú 

mellékletében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) Az önkormányzati lakások szociális helyzet alapján meghatározott bérleti díja 410 

Ft/m2/hónap. 

 

(2) A költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díja 725 Ft/m2/hónap.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Tiszacsege, 2022. június 30. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

8. Napirendi pont: 

 

Javaslat a köztemetőben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak, a temető 

fenntartási hozzájárulás díjának és a temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálatára 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
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Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a köztemetőben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

díját, a temető fenntartási hozzájárulás díját és a temetőbe való behajtás díját egységesen 

10 %-kal javasolja emelni. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek esetleg kérdése, hozzáfűzni valója? 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Nekem csak annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy nyilvánvalóan ezen díjak rendeletben 

vannak szabályozva, azonban jelen díjemelési szándék azért kerül határozati formában 

elfogadásra, mert azt a pontos díjtételekkel együtt soron kívül meg szükséges küldeni a 

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének, illetve az Országos Fogyasztóvédelmi 

Egyesületnek. Miután a vélemények beérkeznek, azt követően tudja a rendeletet 

módosítani a Testület.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Tehát akkor ez még csak egy javaslat. 

 

Ha nincs más hozzáfűzni való, akkor, aki egyetért a köztemetőben az üzemeltető által 

biztosított szolgáltatások díjainak, a temető fenntartási hozzájárulás díjának és a 

temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálatára vonatkozó javaslat elhangzottak 

szerinti elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőben az üzemeltető 

által biztosított szolgáltatások díjainak, a temető fenntartási hozzájárulás díjának és a 

temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot – 5 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

85/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a köztemetőben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak, a temető 

fenntartási hozzájárulás díjának és a temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálatáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a köztemetőben az 

üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak, a temető fenntartási hozzájárulás díjának és 

a temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és a következő döntést 

hozza: 
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1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a köztemetőben az üzemeltető 

által biztosított szolgáltatások díjait, a temető fenntartási hozzájárulás díját és a 

temetőbe való behajtás díját jelen határozat 1-2. számú mellékleteiben foglaltak szerint 

kívánja módosítani.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján – jelen határozatot a 

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete és az Országos Fogyasztóvédelmi 

Egyesület megyei szervezetei részére, véleményezés céljából soron kívül küldje meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

9. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsegei Termálstrandban 2022. július 1. napjától alkalmazandó jegyárak 

megállapítására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a jelenleg hatályos és alkalmazandó díjakat egységesen 15 %-

kal javasolja emelni. Továbbá, tekintettel arra, hogy a Tiszacsege Kommunális 

Szolgáltató Szervezet jelenleg szálláshely-szolgáltatási tevékenységet nem folytat, az 

alkalmazott díjtáblázatból, a szálláshelyekre vonatkozó napidíjak eltávolítását javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Ebben az esetben is megvizsgálásra kerültek a környező települések, 

hasonló kategóriájú strandjainak belépőjegy árai, volt, ahol lényegesen magasabb, volt, 

ahol közel megegyező árakon lehet belépőt venni. 

 

Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsegei Termálstrandon 2022. július 1. napjától 

alkalmazandó jegyárak 15 %-kal megemelésre, illetve az alkalmazott díjtáblázatból, a 

szálláshelyekre vonatkozó napidíjak eltávolításra kerüljenek, az kérem kézfelnyújtással 

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

 

  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. június 30. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

23 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Termálstrandban 

2022. július 1. napjától alkalmazandó jegyárak megállapítására vonatkozó javaslatot 

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

 

 

86/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Termálstrandban 2022. július 1. napjától alkalmazandó jegyárak 

megállapításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei 

Termálstrandban 2022. július 1. napjától alkalmazandó jegyárak megállapítására vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület a Tiszacsegei Termálstrandban 

2022. július 1. napjától alkalmazandó jegyárakat jelen határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal állapítja meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

  Katona Imre intézményvezető 

 

 

 

10. Napirendi pont: 

 

Javaslat az Önkormányzat által bérbeadott földterületek és építési telkek bérleti díjainak 

meghatározására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a földbérletekre irányadó bérleti díjakat a külterületi és 

belterületi szántó, beépítetlen terület, kert művelési ágban nyilvántartott földterület 

bérleti díját 5000 m2-ig 4 Ft/m2/év + ÁFA, a külterületi és belterületi legelő, gyep 

művelési ágban nyilvántartott földterület bérleti díját pedig 2 Ft/m2/év + ÁFA összegben 

javasolja megállapítani, azzal, hogy a megemelt bérleti díjak 2023. január 1. napjától 

lépjenek hatályba. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Van valakinek esetleg más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki az Önkormányzat által bérbeadott földterületek és építési telkek bérleti 

díjainak emelését az elhangzottak szerint elfogadja, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által 

bérbeadott földterületek és építési telkek bérleti díjainak meghatározására vonatkozó 

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

 

 

87/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

az Önkormányzat által bérbeadott földterületek és építési telkek bérleti díjainak 

meghatározásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat által 

bérbeadott földterületek és építési telkek bérleti díjainak meghatározására vonatkozó javaslatot 

és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat által 

bérbeadott földterületek és építési telkek bérleti díjait, 2023. január 1. napjától az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

- külterületi és belterületi szántó, beépítetlen terület, kert művelési ágban 

nyilvántartott földterület éves bérleti díja: 

 

5000 m2-ig: 4 Ft/m2/év + ÁFA, 

5000 m2-től nagyobb terület esetén: bérlővel történő megállapodás alapján. 

 

- külterületi és belterületi legelő, gyep művelési ágban nyilvántartott földterület éves 

bérleti díja: 2 Ft/m2/év + ÁFA. 

 

- belterületi építési telkek, egyéb területek: bérlővel történő megállapodás alapján. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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11. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás által, a Balmazújvárosi Kistérség 

Humán Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásai térítési díjainak meghatározása 

tárgyában hozott 4/2022. (III. 22.) számú határozat jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és jóváhagyásra javasolja. Annyi, amit a lakosságnak tudnia kell 

ez ügyben, hogy Tiszacsege településen két feladatellátást, szolgáltatást érint, a nappali 

ellátást, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A nappali ellátás esetében 

térítésmentes az ellátás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében pedig 100, - 

Ft/ellátási nap, szociális rászorultság alapján pedig 60, - Ft/ellátási nap a térítési díj. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Valakinek van még esetleg hozzáfűzni valója, javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás által, a 

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásai térítési 

díjainak meghatározása tárgyában hozott 4/2022. (III. 22.) számú határozat 

jóváhagyásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Javaslat a Balmazújvárosi 

Kistérség Többcélú Társulás által, a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató 

Központ szociális szolgáltatásai térítési díjainak meghatározása tárgyában hozott 

4/2022. (III.22.) számú határozat jóváhagyására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

88/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás által, a Balmazújvárosi Kistérség Humán 

Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásai térítési díjainak meghatározása tárgyában 

hozott 4/2022. (III.22.) számú határozat jóváhagyásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Balmazújvárosi 

Kistérség Többcélú Társulás által, a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
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szociális szolgáltatásai térítési díjainak meghatározása tárgyában hozott 4/2022. (III.22.) számú 

határozat jóváhagyására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség 

Többcélú Társulás által, a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 

szociális szolgáltatásai térítési díjainak meghatározása tárgyában hozott 4/2022. 

(III.22.) számú határozatot jóváhagyja. 

 

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

Kistérség Többcélú Társulásának elnökét, Hegedüs Pétert jelen határozat 

megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

12. 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: 

Pénzügyi Irodavezető Asszony, legyen szíves! 

 

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető: 

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

Számvevőszék 2012. évben ellenőrzést folytatott Önkormányzatunknál. Az ellenőrzés 

eredményeképpen készített intézkedési terv előírta, hogy minden hónapban a rendes 

képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a szállítói állomány kimutatásáról, 

amely ez alkalommal is megtörtént. 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei összevont szállítói állománya a mai 

napon 49.778.587, - Ft, amelyből a közüzemi szállítók állománya 12.602.509, - Ft. Itt 

szeretném megjegyezni, hogy ezen szállítói állomány az előző havihoz képest jelentős, 

több, mint 15.000.000, - Ft összegű csökkenést mutat. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a szállítói állományról szóló tájékoztatót. 
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Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Igen, az előző két hónap szállítói állományhoz képest jelentős a 

csökkenés. Reméljük, hogy a továbbiakban is tartható lesz ez a tendencia. 

 

Van valakinek még hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsege Város Önkormányzat 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 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 5 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

89/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról készült tájékoztatót és a következő döntést 

hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

13. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és 

munkaköreinek meghatározására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Önkormányzatunk a házi segítségnyújtás vonatkozásában ellátási szerződést kötött a 

Tiszacsegei Református Egyházközösséggel. A Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások 

elnevezésű engedélyesen keresztül ellátott házi segítségnyújtás szociális 
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alapszolgáltatás munkatársainak, mint közalkalmazottaknak Tiszacsege Város 

Önkormányzata volt a munkáltatója, ezért szükséges az Önkormányzat létszám 

előirányzatát és munkaköreit módosítani, 2022. július 1. napjától. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek más javaslata? Nincs. Akkor, aki egyetért a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek a határozati 

javaslat mellékletei szerinti meghatározásával, 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 létszám előirányzatának és munkaköreinek 

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

határozatot hozza: 

 

 

90/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és 

munkaköreinek meghatározásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2022. július 01. 

napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja 

jóvá. 

 

Határidő: azonnal    

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   intézményvezetők 
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14. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az orvosi 

ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 2. számú módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A pilot rendszerben, a tavalyi évtől kezdődően, a tiszacsegei ügyeleti szolgáltatást az 

Országos Mentőszolgálat végzi, amelynek nagyon örülünk, hiszen ezzel az átadással 

egy nagy anyagi teher került le az Önkormányzat válláról, amellett, hogy az elmúlt egy 

év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy településünkön az ügyeleti ellátás továbbra is 

rendkívül színvonalas, arra panasz nem érkezett. 

 

A 2021. július 1. napjával megkötött együttműködési megállapodás hatálya 2022. június 

30. napjával lejár, így amennyiben Önkormányzatunk 2022. október 31-ig fent kívánja 

tartani az ügyeleti szolgáltatás Országos Mentőszolgálat általi működtetését, úgy 

szükséges annak meghosszabbítása. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Tárgyaltuk, és az együttműködési megállapodás meghosszabbítását javasoljuk. 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Nekem annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy tegnap érkezett egy megkeresés az 

Országos Mentőszolgálattól, hogy annyival egészítsük már ki a meglévő határozati 

javaslatot, hogy az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó két, ingóra és 

ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés hatálya, egyezően az együttműködési 

megállapodással, kerüljön meghosszabbításra. Tehát ezt a három szerződést együtt 

kezelve kellene a Képviselő-testületnek a döntenie a módosításról, meghosszabbításról. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat 

között, az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 

módosításával, az elhangzott kiegészítésekkel, 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 az Országos Mentőszolgálat között, az orvosi ügyeleti feladatok 

ellátása tárgyában létrejött megállapodás 2. számú módosítására vonatkozó javaslatot 

– 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza:  
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91/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között,  

az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 2. számú 

módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az orvosi ügyeleti feladatok ellátása 

tárgyában létrejött megállapodás 2. számú módosítására vonatkozó javaslatot és a következő 

döntést hozza: 

 

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

Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, a település ügyeleti 

szolgálatának működtetése tárgyában 2021. június 30. napján, 9262/2021. nyilvántartási 

számon létrejött együttműködési megállapodásnak e határozat 1. számú melléklete 

szerinti módosításához hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az orvosi ügyeleti 

feladatok ellátása céljából az Országos Mentőszolgálattal megkötött ingatlan – I/683-

1/2022. iktatószámú -, valamint az eszközök használatára vonatkozó ingó – I/683-

2/2022. iktatószámú - haszonkölcsön szerződések hatálya, azok IV. fejezetei alapján az 

1. pont szerinti együttműködési megállapodás meghosszabbításának idejére – 2022. 

október 31. napjáig – meghosszabbodjanak. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglalt 

együttműködési megállapodás, valamint haszonkölcsön szerződések módosításainak 

aláírására. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

15. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 62/2022. (IV. 28.) KT. számú határozat módosítására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ezen határozat az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszacsege, Zátony V. utca 8. szám 

alatti ingatlan eladásával kapcsolatos, azonban az adásvételi szerződés elkészíttetését 

követően kiderült, hogy az ingatlan vételára mentes az adó alól. A határozatban a vételár 

mellett az ÁFA is feltüntetésre került, ezért szükséges a határozat módosítása. 

 

A Bizottság tárgyalta?  
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Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a határozat módosítását. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Van valakinek esetleg más javaslata, észrevétele? Nincs.  

 

Akkor, aki egyetért a 62/2022. (IV. 28.) 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 62/2022. (IV. 28.) KT. számú 

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

alábbi határozatot hozza: 

 

 

92/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 62/2022. (IV. 28.) KT. számú határozat módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselős-testülete megtárgyalta a 62/2022. (IV. 28.) KT. 

számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. A 62/2022. (IV. 28.) KT. számú határozat rendelkező részének 2. pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„2.  A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1. pontban foglalt ingatlant, az 

elkészíttetett ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott nettó 2.100.000, - Ft 

vételár helyett – figyelemmel a vevő vételi ajánlatára, valamint az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 3/2020. (III. 27.) önkormányzati 

rendelete 11. § (4a) bekezdésére – 10 %-kal alacsonyabb vételáron, vagyis 1.890.000, 

- Ft vételáron értékesíti, amely összeg nem tartalmazza az ingatlan értékesítésével 

kapcsolatos járulékos költségeket.” 

 

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

határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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16. Napirendi pont: 

 

Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő, Tiszacsege belterület 2940/27 helyrajzi számú, 

Szélső utca 21. szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában lefolytatott pályázati eljárás 

kiértékelésére  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Sajnos a benyújtási határidőig nem érkezett be pályázat. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és tekintettel arra, hogy nem érkezett be pályázat, javasolja a 

pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen! Van valakinek esetleg más javaslata? Nincs.  

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsege belterület 2940/27 helyrajzi számú, Szélső utca 21. 

szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában lefolytatott pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban 

lévő, Tiszacsege belterület 2940/27 helyrajzi számú, Szélső utca 21. szám alatti 

ingatlan értékesítése vonatkozásában lefolytatott pályázati eljárás kiértékelésére 

vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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a Tiszacsege belterület 2940/27 helyrajzi számú ingatlan értékesítése vonatkozásában 

lefolytatott pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról  

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege belterület 

2940/27 helyrajzi számú ingatlan értékesítése vonatkozásában lefolytatott pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 
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1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy a 

Tiszacsege belterület 2940/27 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Szélső 

utca 21. szám alatt szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan, az Önkormányzat 

által közzétett pályázati felhívásra ajánlat nem érkezett be, a pályázati eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

17. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére vonatkozó 

munkatervének elfogadására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Kérdezem a Képviselő-testületet, illetve a Bizottságot, hogy van-e esetleg kiegészíteni 

valója a munkatervhez? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta a javaslatot, és elfogadásra javasolja, azzal, hogy javasoljuk az 

augusztus 31. napján, szerdán tartandó rendes képviselő-testületi ülés áthelyezését 

augusztus 30. napjára, keddre. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Más egyéb javaslat, kiegészítés? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. 

félévére vonatkozó munkatervének elhangzottak szerinti 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. II. félévére vonatkozó 

munkatervének elfogadására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta 

és az alábbi határozatot hozza: 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére vonatkozó 

munkatervének elfogadásáról 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülte megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. II. félévére vonatkozó 

munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

Augusztus 30. (kedd) 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

Szeptember 29. (csütörtök) 

 

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulójában történő részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató a 2021. évi környezeti állapotról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

Október 27. (csütörtök) 

 

 

- A rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elkészítése 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 
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- A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi téli igazgatási szünetének 

meghatározása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Városi Óvoda és Bölcsőde 2021/22. nevelési évről szóló szakmai beszámolója 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/23. nevelési év munkatervéről 

Előterjesztő: intézményvezető 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

November 24. (csütörtök) 

 

- Közmeghallgatás 

 

- Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- A 2023. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

December 15. (csütörtök) 

 

- Képviselő-testület 2023. év I. félévi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 

Előzetesen véleményezi: PÜB. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti 

összehívására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   intézményvezetők 

 

 

 

18. Napirendi pont: 

 

Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által hozott, 13/2022. (V. 30.) Kgy. sz. határozat 

jóváhagyására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pontban tárgyalt Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítás még nem lépett hatályba, így a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által 

meghozott 13/2022. (V. 30.) Kgy. sz. határozathoz még a hozzájárulását szükséges 

adnia a Testületnek ahhoz, hogy a cégbíróság átvezesse a megválasztott 

felügyelőbizottsági tagok személyét a nyilvántartásában. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a közgyűlési határozat jóváhagyását. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Van esetleg valakinek más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által hozott, 13/2022. (V.30) Kgy. sz. 

határozat jóváhagyásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 

által hozott, 13/2022. (V.30) Kgy. sz. határozat jóváhagyására vonatkozó javaslatot – 

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

 

  



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. június 30. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

37 
 

95/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által hozott, 13/2022. (V. 30.) Kgy. sz. határozat 

jóváhagyásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit 

Zrt. által hozott 13/2022. (V.30) Kgy. sz. határozat jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által 

hozott 13/2022. (V. 30.) Kgy. sz. határozatot jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a PÉTEGISZ Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatóját, dr. Pásztor Ibolyát jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

19. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató 2021. évi 

tevékenységéről készült beszámolójának elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen a munkáját Simon Józsefné vezető gondozónőnek, aki ezt az átfogó, 

részletes beszámolót elkészítette! 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek más javaslata, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató 

2021. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásával, 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 Tiszacsegei Szociális 

Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató 2021. évi tevékenységéről készült 

beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta 

és az alábbi határozatot hozza: 
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a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató 2021. évi tevékenységéről 

készült beszámolójának elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Szociális 

Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató 2021. évi tevékenységéről készült beszámolójának 

elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:  

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzatának szakfeladatán működő Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások 

megnevezésű szolgáltatás 2021. évi tevékenységéről készült beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

20. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évben végzett munkájáról szóló 

beszámoló elfogadására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A beszámoló tartalmazza a tárgyi időszakban, a településen elvégzett felújítási, 

karbantartási munkálatokat, illetve a feltárt hibákat, hiányosságokat. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, egy nagyon komplex, alapos beszámolót olvashattunk. 

Elfogadásra javasoljuk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek más javaslata? Nincs.  
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Akkor, aki egyetért a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évben végzett 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt. 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására 

vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló 

elfogadására 

 

Tiszacsege Város Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évben 

végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt. - Tiszacsege település vízi közműveinek üzemeltetésével kapcsolatos -, 

2021. évben végzett munkájáról készített beszámolóját elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Bakondi György Patrikot, 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatóját, jelen határozat megküldésével 

tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

21. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2021. évben nyújtott szolgáltatásokról készült 

beszámoló elfogadására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Tiszacsege Város Önkormányzata és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár megállapodást 

kötött az önkormányzat kötelező könyvtári ellátásának biztosítása érdekében. A 2021. 

évben végzett szolgáltatásról készített beszámolót mindenki olvashatta.  
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A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen a részletes 

beszámolót! 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Kérdezem, a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatóját, hogy van-e 

esetleg hozzáfűzni valója a beszámolóhoz? 

 

Mezei Anna igazgató: 

Nincs hozzáfűzni valóm, köszönöm! 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Akkor, aki egyetért a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2021. évben nyújtott 

szolgáltatásokról készült beszámoló elfogadásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár 2021. évben nyújtott szolgáltatásokról készült beszámoló elfogadására 

vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2021. évben nyújtott szolgáltatásokról készült 

beszámoló elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár által 2021. évben nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámolójának elfogadására 

vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 

által, a 2021. évben nyújtott szolgáltatásokról - a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése alapján – 

készített beszámolóját elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Dr. Kovács Béla 

Lórántot, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóját jelen határozat megküldésével 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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22. Napirendi pont: 

 

Javaslat a 131/2021. (XII. 16.) KT. számú határozat módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Képviselő-testület 2021. decemberében ezen határozattal vizsgálta felül az 

Önkormányzat által bérbeadott földterületek bérleti szerződéseit. Tekintettel arra, hogy 

az azóta eltelt időszakban két új, földbérlet iránti kérelem is beérkezett, szükségesség 

vált a határozat módosítása. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és a két új bérleti szerződés feltüntetését javasolja a határozat 

mellékletében, annyi kiegészítéssel, hogy kerüljön bele a határozati javaslatba az, hogy 

a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések megkötésére. 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy az Elnök Asszony által javasolt kiegészítésre azért 

lenne szükség, hiszen a bérleti díj emelése kapcsán a jelenleg hatályban lévő 

szerződéseket módosítanunk kell majd 2023. január 1. napjával. Ezzel a kiegészítéssel, 

az említett módosítások aláírására is felhatalmazást kapna Polgármester Úr. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Van valakinek esetleg más javaslata, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a 131/2021. (XII. 16.) KT. számú határozat módosításával, az 

elhangzott kiegészítéssel, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő- a 131/2021. (XII. 16.) KT. számú 

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

alábbi határozatot hozza: 
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99/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 131/2021. (XII. 16.) KT. számú határozat módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 131/2021. (XII. 16.) KT. 

számú határozat módosítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Az önkormányzati földterületek bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról szóló 

131/2021. (XII. 16.) KT. számú határozat 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 

1. számú melléklete lép. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglalt új 

szerződések megkötésével, valamint a hatályban lévő szerződések módosításával 

kapcsolatosan teljeskörűen eljárjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

23. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanok fejlesztése-2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, a 4066 Tiszacsege, 

Templom utca 8 szám alatt található szolgálati lakás fogorvosi rendelővé alakítása tárgyú 

pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ezen pályázat keretében Önkormányzatunk 11.993.392, - Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. A beszerzési eljárás keretén belül, határidőre három árajánlat 

érkezett be. Hajdú Miklós egyéni vállalkozó részéről 15.787.142, - Ft összegben, Tóth 

Ferenc egyéni vállalkozó részéről 16.433.002, - Ft összegben, és a Nánás Trend Kft. 

részéről 17.321.965, - Ft összegben. Látható, hogy az elnyert támogatási összeget még 

a legalacsonyabb összegű árajánlat is meghaladja. 

 

Sajnálatos módon, a jelenlegi rossz gazdasági helyzet, piaci viszonyok miatt itt és a 

többi pályázatunknál is hasonló helyzet kialakulása várható. Ezért el kell gondolkozunk 

azon, hogy a különbözetett milyen forrásokból, bevételekből tudjuk előteremteni. 

 

A Bizottság tárgyalta? 
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Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet nem 

éri el a benyújtott legkedvezőbb ajánlat összegét se, illetve, hogy a pályázat elszámolását 

2023. decemberéig szükséges benyújtani, javasoljuk a beszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítását és az újabb beszerzési eljárás lefolytatását. Bízzunk 

abban, hogy kedvezőbb ajánlatot kapunk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Van esetleg valakinek más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021” elnevezésű pályázat 

keretén belül megnyert, a 4066 Tiszacsege, Templom utca 8. szám alatt található 

szolgálati lakás fogorvosi rendelővé alakítása tárgyú pályázat kapcsán lefolytatott 

beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításával, és az újabb beszerzési eljárás 

lefolytatásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-

2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, a 4066 Tiszacsege, Templom utca 

8. szám alatt található szolgálati lakás fogorvosi rendelővé alakítása tárgyban 

meghirdetett pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és az újabb beszerzési 

eljárás lefolytatására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

100/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban  

lévő ingatlanok fejlesztése-2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert,  

a 4066 Tiszacsege, Templom utca 8. szám alatt található szolgálati lakás  

fogorvosi rendelővé alakítása tárgyban meghirdetett pályázati eljárás  

eredménytelenné nyilvánításáról és az újabb beszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021” 

elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, a 4066 Tiszacsege, Templom utca 8. szám alatt 

található szolgálati lakás fogorvosi rendelővé alakítása tárgyban meghirdetett pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására és új pályázati felhívás közzétételére vonatkozó javaslatot és 

az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021” 

elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, a 4066 Tiszacsege, Templom utca 8. szám 
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alatt található szolgálati lakás fogorvosi rendelővé alakítása tárgyban meghirdetett 

pályázati eljárást – figyelemmel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 

nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot 

tett ajánlattevővel – eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az újabb beszerzési eljárás lefolytatására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

24. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Csegei Rév Nap elnevezésű rendezvény helyszínéül szolgáló önkormányzati 

területek biztosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Minden év augusztus hónapjának első szombatján, a Tisza-parton kerül megrendezésre 

a Csegei Rév Nap elnevezésű rendezvény. 

 

Az idei évben, az Önkormányzat helyett a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár, 

mint szervező által kerül megszervezésre a rendezvény, az Önkormányzat 

támogatásával. A szervező a rendezvény lebonyolításához szükséges önkormányzati 

tulajdonú területeket, a rendezvények napján és az azt megelőző napon, díjmentesen, 

korlátozás nélkül igénybe kívánja venni, amelyhez szükséges a Képviselő-testület 

hozzájárulása. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg más javaslata? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Csegei Rév Nap elnevezésű rendezvény helyszínéül szolgáló 

önkormányzati területek biztosításával a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

részére, 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 Csegei Rév Nap elnevezésű 

rendezvény helyszínéül szolgáló önkormányzati területek biztosítására vonatkozó 

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

 

 

101/2022. (VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Csegei Rév Nap elnevezésű rendezvény helyszínéül szolgáló  

önkormányzati területek biztosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csegei Rév Nap 

elnevezésű rendezvény helyszínéül szolgáló önkormányzati területek biztosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csegei Rév Nap elnevezésű 

rendezvény 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, 

f) a Tiszacsege belterület 5837/1 helyrajzi számú „kivett közút” megnevezésű, 4012 

m2 területű, 

g) a Tiszacsege belterület 5835/7 helyrajzi számú „kivett saját használatú út” 

megnevezésű, 575 m2 területű, 

h) a Tiszacsege belterület 5881 helyrajzi számú „kivett közút” megnevezésű, 1181 

m2 területű, 

i) a Tiszacsege külterület 0731/2 helyrajzi számú, „kivett közút” megnevezésű, 403 

m2 területű 

 

földterületeket, mindösszesen: 1,8833 ha nagyságú önkormányzati területet,  

 

térítésmentesen biztosítja 

 

a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár (székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth 

utca 3., képviseli: Mezei Anna igazgató) részére.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat 

megküldésével tájékoztassa a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetőjét, Mezei Annát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

25. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van esetleg valakinek javaslata a különfélékben? Nincs.  

 

Én egy rövid kis tájékoztatással készültem. Első körben, sok szeretettel meghívok 

minden kedves lakost, illetve érdeklődőt az augusztus 6. napján, szombaton 

megrendezésre kerülő Csegei Rév Nap elnevezésű városi rendezvényünkre! A 

rendezvény programját megtekinthetik a városunk hivatalos honlapján, illetve a Dr. 

Papp József Művelődési Ház és Könyvtár honlapján, közösségi oldalán.  

 

A programok közül szeretném megemlíteni a halászléfőző versenyt, amelyhez 2 kg 

halat, egy sátrat, egy asztalt a hozzá tartozó lócákkal minden csapatnak díjmentesen 

rendelkezésére bocsátunk.  

 

Mindenképp megemlíteném még a tizenegyes rúgó bajnokságot, a helyi kulturális, 

hagyományőrző csoportok fellépéseit, motoros bemutatót, valamint az esti koncerteket. 

 

Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a részvételt! Viszontlátásra! 

 

Tíz 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 

 

 


