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Ikt.sz.: I/5788-1/2022. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 10. 

napján de. 09 óra 00 perc kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozó termében – megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

  Szeli Zoltán    polgármester 

  Sallai Szabolcs Zoltán  alpolgármester 

  Bartha Jánosné   települési képviselő 

  Kalózné Nagy Melinda Rita  települési képviselő 

Tóth Imre    települési képviselő 

  Triznyáné Vadász Hedvig  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 köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet, vendégeinket, 

valamint a lakosságot a 2022. augusztus 10. napi rendkívüli nyílt képviselő-testületi 

ülésünkön!  

 

Azért volt szükség a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására, mert vannak 

olyan határidős ügyek, amelyeket a rendes ülésünkig nem tudtunk elhalasztani. 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, hat fő van jelen. Vásári-Orosz 

Andrea képviselő igazoltan van távol. 

 

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Berecz Klaudiát. Aki ezzel egyetért, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

Ismertetném a mai ülés napirendi pontjait: 

 

Első napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a Tiszacsege 

Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 

módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására”. 

 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. augusztus 10. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

2 
 

Második napirendi pont a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a Tiszacsege 

Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 

módosítására”. 

 

Harmadik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 

2022/I. számú módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására”. 

 

Negyedik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 

2022/I. számú módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat szükségességének 

megállapítására”. 

 

Ötödik napirendi pont a „Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett 

VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra 

támogatási kérelem benyújtására”. 

 

Hatodik napirendi pont pedig a „Különfélék”. 

 

Aki az elhangzott napirendi pontokkal 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 Tiszacsege Város településképének 

védelméről szóló 26/2017 (XI.6.) önkormányzati rendelete módosításához kapcsolódó 

partnerségi egyeztetés lezárására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a Tiszacsege Város településképének 

védelméről szóló 26/2017 (XI.6.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 2022/I. számú 

módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4. Javaslat a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 2022/I. számú 

módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat szükségességének megállapítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

5. Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-19.2.1.-45-7-21 

kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra támogatási kérelem 

benyújtására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

6. Különfélék 
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a Tiszacsege Város településképének 

védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelete módosításához kapcsolódó 

partnerségi egyeztetés lezárására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az első két napirendi pontunk, Gál Miklósné, Rákóczi utca 28. szám alatti ingatlan 

vonatkozásában benyújtott helyi egyedi védelem alá helyezés iránti kérelmével 

kapcsolatos. A kérelmező kérelméhez minden szükséges mellékletet csatolt, így az 

eljárás megindulhatott.  

 

Tekintettel arra, hogy a helyi egyedi védelem alá helyezés maga után vonja a 

településképi rendeletünk módosítását, hiszen annak mellékletében az épület címét fel 

kell tüntetnünk, így partnerségi egyeztetés lefolytatása vált szükségessé, ezért 

különböző szerveket kellett megkeresnünk. 

 

A partnerségi egyeztetés keretében, az észrevételek megküldésére biztosított határidő 

lejárt, a határidőig észrevétel nem érkezett, amely a kérelemben foglalt épület helyi 

egyedi védelem alá helyezését akadályozná. A partnerségi egyeztetés hivatalos 

lezárásához így szükséges a Képviselő-testület ezirányú döntése. 

 

Bizottsági Elnök Asszony távollétében, felkérem Tóth Imre PÜB. tagot, hogy ismertesse 

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontját a javaslattal kapcsolatosan! 

 

Tóth Imre PÜB. tag: 

A Bizottság megtárgyalta a partnerségi egyeztetés lezárására vonatkozó javaslatot, és a 

Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzatának a Tiszacsege Város 

településképének védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 

módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásával, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 

Önkormányzatának a Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. 

(XI. 6.) önkormányzati rendelete módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés 
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lezárására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

 

103/2022. (VIII. 10.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának a Tiszacsege Város településképének védelméről 

szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelete módosításához kapcsolódó partnerségi 

egyeztetés lezárásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város 

Önkormányzatának a Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017 (XI.6.) 

önkormányzati rendelete módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására 

vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati 

rendelet módosításához kapcsolódóan a településfejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi 

arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendeletben 

előírtak szerint a partnerek (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatása megtörtént. A 

partnerektől a rendelkezésre álló határidőn belül nem érkezett észrevétel, vélemény, 

javaslat, ezért Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a partnerségi 

egyeztetést lezárja. 

 

Határidő: azonal, illetve folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának a Tiszacsege Város településképének 

védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az előző napirendi pontunkhoz kapcsolódóan, módosítanunk szükséges a településképi 

rendeletünket. A rendeletünk 1. és 2. melléklete módosulna azzal, hogy mindkettőben 

feltüntetésre kerülne az újonnan helyi egyedi védelem alá helyezett Rákóczi utca 28. 

szám alatti ingatlan. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. augusztus 10. napján megtartott nyílt üléséről 

 
 
 

6 
 

Tóth Imre PÜB. tag: 

A Bizottság tárgyalta a javaslatot és egyetért annak elfogadásával. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van esetleg valakinek hozzáfűzni valója? Jegyző Úr? 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Tehát a településképi rendeletünk 1. és 2. számú melléklete módosulna, mindkettőben 

feltüntetésre kerülne a helyi védelem alá helyezett épület. Ezen két melléklet 

módosításáról szól az elfogadásra javasolt rendelet tervezet. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Akkor, aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzatának a Tiszacsege Város 

településképének védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 

módosításával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzatának a Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. 

(XI. 6.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VIII. 11.) 

önkormányzati rendelete 

 

Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés c) és f) pontjában, továbbá az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

(2) A Tiszacsege Város településképének védelméről szóló 26/2017. (XI. 6.) önkormányzati 

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

 

Ez a rendelet 2022. augusztus 12-én lép hatályba. 

 

 

Tiszacsege, 2022. augusztus 10. 

 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

 

 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

jegyző 

 

 

 

3. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 2022/I. számú módosításához 

kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A 3. és 4. napirendi pontunk is összefügg. Hasonlóan a településképi rendeletünkhöz, a 

helyi építési szabályzatunk módosításához is partnerségi egyeztetést volt szükséges 

lefolytatnunk. A helyi építési szabályzatunk módosítása a NAGÉV Kft. beruházása 

miatt volt szükség, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a helyi építési 

szabályzatunkban, az adott övezetre vonatkozóan meghatározott maximális 

építménymagasság megtartásával nem valósítható meg. 

 

A partnerségi egyeztetés során, határidőre nem érkezett olyan észrevétel, amely a helyi 

építési szabályzatunk módosítását akadályozná, így a Képviselő-testületnek döntenie 

szükséges a partnerségi egyeztetés lezárásáról. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Tóth Imre PÜB. tag: 

A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a partnerségi egyeztetés lezárására 

vonatkozó javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek esetleg más javaslata, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 2022/I. számú 

módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásával, az elhangzottak szerint, 

az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a 

Képviselő-testület.  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege város 

településrendezési eszközeinek 2022/I. számú módosításához kapcsolódó partnerségi 

egyeztetés lezárására vonatkozó javaslatot – 6 fő igen szavazattal – elfogadta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

104/2022. (VIII. 10.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 2022/I. számú módosításához 

kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege város 

településrendezési eszközeinek 2022/I. számú módosításához kapcsolódó partnerségi 

egyeztetés lezárására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

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

érdekében, a hatályos településrendezési eszközök tárgyalásos eljárással történő 

módosításával kapcsolatos - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

29/A §-a, és a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi 

rendelet készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

szóló 14/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelete, valmint a veszélyhelyzet 

megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 

2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés b)-c) pontjaiban foglaltak szerint 

lefolytatott - partnerségi egyeztetést lezárja. 

 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tárgyhoz kapcsolódóan a rendelkezésre álló 

határidőn belül nem érkezett észrevétel, vélemény, javaslat. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az állami főépítésznél a végső szakmai 

véleményezési szakasz lefolytatásának kezdeményezésére, és a záró szakmai 

véleménye megkérésere. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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4. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 2022/I. számú módosításához 

kapcsolódóan környezeti vizsgálat szükségességének megállapítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A helyi építési szabályzatunk 2022/I. számú módosításához kapcsolódóan, azt is meg 

kell állapítanunk, hogy szükséges-e környezeti vizsgálat lefolytatása. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Tóth Imre PÜB. tag: 

Tekintettel arra, hogy a megkeresett véleményező szervek, hatóságok közül a környezeti 

vizsgálat lefolytatását egyik sem találta szükségesnek, a Bizottság a javaslatot 

elfogadásra javasolja. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van valakinek még esetleg hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Akkor, aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 

2022/I. számú módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat nem szükséges, az 

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

testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege város 

településrendezési eszközeinek 2022/I. számú módosításához kapcsolódóan 

környezeti vizsgálat szükségességének megállapítására vonatkozó javaslatot – 6 fő 

igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

105/2022. (VIII. 10.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege város településrendezési eszközeinek 2022/I. számú módosításához 

kapcsolódóan környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege város 

településrendezési eszközeinek 2022/I. számú módosításához kapcsolódóan környezeti 

vizsgálat szükségességének megállapítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 
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1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - tekintettel arra, hogy a helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv módosításához készített vizsgálatok alátámasztották, 

hogy a tervezett változtatás várható környezeti hatása nem jelentős, valamint a 

környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek sem kérték annak elkészítését - a 

településrendezési eszközeinek tárgyi módosításához kapcsolódóan a környezeti 

értékelés munkarészt nem készítteti el. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos 

módon történő közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

5. Napirendi pont: 

 

Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú 

„Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra támogatási kérelem benyújtására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Hortobágyi LEADER Egyesület közreműködésével megvalósuló támogatásból, a 

Tiszacsegei Termálstrand hidegvizes úszómedencéjének és gyermekmedencéjének 

gépészeti átalakítását kívánjuk megvalósítani, annak érdekében, hogy a két medence 

eltérő vízhőfokon tudjon üzemelni. Továbbá energetikai beruházásként, napelemes 

rendszer telepítését tervezzük a fedett medence épületének tetejére.  

 

A projekt keretében igényelhető maximális támogatás 30.000.000, - Ft. Ha ez a keret 

megengedi, akkor esetleg kerülhetnek új játékelemek is a gyermekmedencébe. 

 

A támogatás intenzitása 95%-os, így a projektben 5% önerő biztosítása szükséges, tehát 

körülbelül 1.500.000, - Ft-ot szükséges hozzátennünk önerőből a beruházáshoz, amelyet 

úgy gondolom, hogy még az Önkormányzat jelenlegi szűkös anyagi helyzete mellett is 

ki tudunk gazdálkodni, a cél elérése érdekében. 

 

A Bizottság tárgyalta? 

 

Tóth Imre PÜB. tag: 

A Bizottság tárgyalta és egyetért a támogatási kérelem benyújtásával. Mi is azon az 

állásponton voltunk, hogy az 5 %-os önerőt mindenképp biztosítanunk kell, hiszen ez 

egy régóta várt, szükséges beruházás.  
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Szeli Zoltán polgármester: 

Van még valakinek hozzáfűzni valója, kérdése? Nincs. 

 

Aki egyetért a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-19.2.1.-45-7-21 

kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra támogatási kérelem 

benyújtásával, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, egyhangúlag 

elfogadta a Képviselő-testület. 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú „Helyi fejlesztések 

támogatása” című felhívásra támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot – 

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

 

 

 

106/2022. (VIII. 10.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú Helyi 

fejlesztések támogatása című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása című 

felhívásra támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett VP6-19.2.1.-45-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések 

támogatása” című pályázati felhívásra. 

 

2. A projekt helyszíne: 2940/3 hrsz. Tiszacsegei Termálstrand, Tiszacsege, Fürdő utca 6. 

   

3. A projekt címe: Helyi fejlesztések támogatása Tiszacsegén. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához 

szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat megtegye.  

 

Határidő: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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6. Napirendi pont: 

 

Különfélék 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van esetleg valakinek előterjesztése, kérdése a különfélékben? Ha nincs, akkor pár 

mondat erejéig magamhoz ragadnám a szót.  

 

Szeretném megköszönni az elmúlt hétvégén megrendezésre került Csegei Rév Nap 

szervezésében, lebonyolításában részt vettek munkáját. Külön meg szeretném köszönni 

a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak munkáját, hiszen ők voltak 

ebben az évben a főszervezők. Ezen kívül, szeretném megköszönni a Képviselő-

testületnek, a Kommunális Szolgáltató Szervezet dolgozóinak, valamint az elő-és 

utómunkálatokban részt vett közfoglalkoztatottaknak a segítségét. 

 

Úgy gondolom, hogy az időjárás is nekünk kedvezett, a programok is rendkívül 

színvonalasak, jók voltak, és nagyon jól érezte magát mindenki. Volt egy nemes része 

a rendezvénynek, amikor Pajna Zoltán Úrtól, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnökétől átvehettem az összetartozást jelképező Bocskai Szablyát. 

Képviselőtársaim már látták, de a lakosságnak is szeretném megmutatni. A Közös 

Önkormányzati Hivatal épületében bárki személyesen is megtekintheti. 

 

További közérdekű információ, hogy a Kommunális Szolgáltató Szervezet megkezdte 

az útfelújításokat, kátyúzásokat településünkön. Ennek körében, elsőként a József Attila 

utca fog megújulni, melynek munkálatai már meg is kezdődtek. Az elmúlt hetekben, két 

kisebb utcaszakaszt már útalappal elláttak, ezeknek a következő napokban, hetekben 

megtörténik az apró kövekkel, kavicsokkal való terítése is. Valamint, ha az üzemanyag 

ellátás nem gátol minket, akkor folytatódni fognak az útfelújítások, javítások. 

 

A kerékpárutunkat szerettük volna leaszfaltozni, de sajnos ott is olyan szintű energiaár-

emelkedés volt tapasztalható, hogy jelenleg nem tudjuk azt megvalósítani. Egy rövid 

szakasz felújítását tudtuk elvégezni, ahol a kerékpárút széle nagyon meg volt süllyedve. 

Amint lesz forrásunk, fedezetünk rá, az említett szakaszt mindenképp megpróbáljuk 

befejezni, aztán a felsőbb szakaszt felújítani. 

 

A jelenleg futó pályázatokkal kapcsolatosan, arról tudok beszámolni, hogy a 

járdafelújításra érkeznek be ajánlatok. 

 

Aztán a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos pályázatunk közbeszerzési eljárása folyik, 

amely, ha lezárul, akkor a munkálatok idén ősszel elkezdődhetnek. 

 

A Vidékfejlesztési Program keretében megnyert támogatások projektjei közül, a 

külterületi út felújítással kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás előkészületei szintén 

megkezdődtek. 

 

A Magyar Falu Program keretében megnyert támogatásból megvalósuló útfelújítások 

megkezdődtek. A Tompa – Templom utca leaszfaltozásával egyidejűleg valósult volna 
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meg az Óvoda utca egy szakaszának felújítása is, azonban ez jelenleg szüneteltetnünk 

kell, hiszen a felújítandó szakaszt a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos projektünk is 

érinti, amely útfelbontási munkálatokkal is jár. A vízelvezetés kiépítését követően, az 

útburkolat javítására is sor fog kerülni. 

 

Továbbra is kivitelezőt keresünk a Templom utcai szolgálati lakás fogorvosi rendelővé 

alakításának munkálataira. 

 

Illetve a héten megérkezett a pályázati forrásból megvásárolt rézsűkasza, amellyel 

szeretnénk településünket még szebbé varázsolni. Ez a rézsűkasza lehetőséget ad arra, 

hogy a mélyebb árkokat már nem csak kézi erővel, hanem gépi munkával is megtudjuk 

tisztítani, illetve gyorsabbá tudjuk tenni ezen munkálatok elvégzését. 

 

Felkérem Jegyző Urat, hogy a folyamatban lévő ebösszeírásról is mondjon pár szót! 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester Úr! Szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, 

hogy július közepén a hirdetőtáblákra, illetve hivatalos weboldalunkra is kikerült az 

ebösszeírásról szóló tájékoztató. Az adatlapokat október 31. napjáig lehet benyújtani, 

önbevallásos módszeren alapul, viszont nyilvánvalóan kötelező annak benyújtása. Az 

önbevalláson azt kell érteni, hogy nem kerül minden lakos külön felszólításra, hiszen 

mindenki tudja, hogy van-e a tulajdonában eb, vagy sem. Ezúton is szeretném megkérni 

a tisztelt lakosságot, hogy az adatlapot lelkiismeretesen és valósághűen kitöltve 

szíveskedjen hozzánk eljuttatni. Bármely kérdés, észrevétel esetén, én és a Műszaki 

Iroda nagyon szívesen segítünk. Az adatlapok letölthetőek hivatalos honlapunkról, 

illetve átvehetőek a Közös Önkormányzati Hivatal portáján is. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Remélhetőleg az ebösszeírással is rendezettebbé tudjuk tenni településünket. Hiszen 

jelenleg nagyon sok kóbor eb járkál az utcákon, illetve a gyepmesteri telep is jelezte, 

hogy hozzájuk is kerültek az utóbbi időben olyan állatok, amelyeket nem befogtak, 

hanem gazdájuk egyszerűen a gyepmesteri telepnél hagyta őket. Ráadásul a telep 

befogadóképessége is kimerülőben van, tehát az utóbbi időszakban volt olyan, hogy 

nem tudtak befogadni több állatot. 

 

Ezúton is felkérném a lakosokat a felelősségteljes kutyatartásra, vagyis tényleg csak 

abban az esetben vigyenek haza, fogadjanak be kutyát, amennyiben azt a későbbiekben 

is megfelelően gondozni tudják. 

 

Van valakinek még esetleg hozzáfűzni valója, kérdése a különfélékben? Jegyző Úr! 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző: 

Magamhoz ragadnám még a szót, pár mondat erejéig. Tájékoztatni szeretném a tisztelt 

lakosságot, hogy ez év október-november hónapjaiban kerül sor a népszámlálásra. Ezzel 

kapcsolatosan, fel szeretném hívni mindenki figyelmét a házszámok kihelyezésére. Az 

erre történő felhívás a korábbiakban már közzétételre került honlapunkon. Illetve a helyi 

rendeletünk is kötelezővé teszi a házszám kihelyezését, nyilván nemcsak a népszámlálás 

miatt, hanem a mentők, tűzoltók, posta munkájának megkönnyítése érdekében is. Tehát, 
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ha kérhetem a házszámokat pótolja már a tisztelt lakosság, ahol az eddigiekben nem 

került még kihelyezésre. Köszönöm szépen! 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen a tájékoztatást, Jegyző Úr! 

 

Még egy közérdekű információt szeretnék közölni. Termálstrandunk az előző hetektől 

kezdődően, hétvégi napokon, vagyis szombaton és vasárnap, meghosszabbított 

nyitvatartással, 22:00 óráig várja a fürdőzni vágyókat. Mindenkit szeretettel várunk a 

hosszabb nyitvatartás ideje alatt is! 

 

Bartha Jánosné képviselő: 

Nekem lenne még egy kérdésem. A napokban jártam az orvosi rendelőnél, és láttam, 

hogy ki lett téve Iványi Doktor Úr emléktáblája. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Igen, tudunk róla. Körülbelül két évvel ezelőtt kerestek meg minket a Doktor Úr 

hozzátartozói, azzal, hogy a volt rendelőjének falára egy emléktáblát szeretnének 

kihelyezni. 

 

Bartha Jánosné képviselő: 

Igen, arra emlékszem, csak most vettem észre, hogy már kihelyezésre került. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van még valakinek esetleg kérdése, hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

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

 

 

 

Szeli Zoltán polgármester a nyílt ülést bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


