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Ikt.sz.: I/7743-1/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 29. 

napján de. 11 óra 25 perc kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozó termében – megtartott rendes nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

  Szeli Zoltán    polgármester 

  Bartha Jánosné   települési képviselő 

  Kalózné Nagy Melinda Rita  települési képviselő 

  Sallai Szabolcs Zoltán  települési képviselő 

  Tóth Imre    települési képviselő 

  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; köszöntöm a tiszacsegei Lakosokat, 

köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet, köszöntöm a vendégeinket: a Tiszacsege 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Lakatos-Ajtai Editet, illetve a Kommunális 

Szolgáltató szervezet intézményvezetőjét, Katona Imrét. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámmal megjelent.  

 

Szeretném felkérni jegyzőkönyvvezetőnek Berecz Klaudia, igazgatási referenst, aki 

ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Testület 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Ismertetném a napirendi pontokat: 

 

Első napirendi pontunk „Javaslat a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet 

elfogadására.” 

 

Második napirendi pont „Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójában történő részvételre”. 

 

Harmadik napirendi pontunk „Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtására”. 
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Negyedik napirendi pontunk „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és 

intézményei szállítói állományáról”. 

 

Ötödik napirendi pontunk „Javaslat Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának elfogadására”. 

 

Hatodik napirendi pontunk „Javaslat a „Tiszacsege csapadékvíz-elvezető rendszerének 

felújítása” tárgyú újra indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívás 

jóváhagyására”. 

 

Hetedik napirendi pont „Javaslat Teleki László Alapítvány által, a Népi Építészeti 

Program keretében meghirdetett „Népi építészeti értékek megújulását támogató 

szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás” elnevezésű pályázatra 

történő támogatási kérelem benyújtására és az ahhoz szükséges önerő biztosítására”. 

 

Nyolcadik napirendi pont „Javaslat Tiszacsege, Csokonai utca 1. szám alatti, 60 m2 

alapterületű szolgálati lakás bérbeadására”. 

 

Kilencedik napirendi pont „Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Észak-

magyarországi Vízügyi Igazgatóság között, kikötő üzemeltetése céljából megkötött 

bérleti szerződés feltételei módosulásának megtárgyalására”. 

 

Tizedik napirendi pont „Javaslat a Medicopter Alapítvány támogatására vonatkozó 

kérelmének elbírálására”. 

 

Tizenegyedik napirendi pont a „Különfélék”. 

 

Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze! 

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

 

Nyílt ülés: 

 

1. Javaslat a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

pályázati fordulójában történő részvételre 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

4. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

5. Javaslat Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

6. Javaslat a „Tiszacsege csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása” tárgyú újra 

indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívás jóváhagyására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

7. Javaslat Teleki László Alapítvány által, a Népi Építészeti Program keretében 

meghirdetett „Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és 

épületfelújításra igényelhető támogatás” elnevezésű pályázatra történő támogatási 

kérelem benyújtására és az ahhoz szükséges önerő biztosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

8. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 1. szám alatti, 60 m2 alapterületű szolgálati 

lakás bérbeadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

9. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Vízügyi 

Igazgatóság között, kikötő üzemeltetése céljából megkötött bérleti szerződés feltételei 

módosulásának megtárgyalására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

10. Javaslat a Medicopter Alapítvány támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

11. Különfélék  
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1. Napirendi pont: 

 

Javaslat a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az előző évekhez hasonlóan Tiszacsege Város Önkormányzata „Települési 

Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázati kiírás” 

alapján pályázatot nyújtott be, ezt a pályázatot el is bírálták, és örömmel értesítek 

mindenkit – bár a hírekben már egyszer megjelentettük –, hogy 13.997.940 Ft 

támogatásban részesült településünk. 

 

Az előző testületi ülésen arról döntöttünk, hogy amennyiben nyer a pályázat, akkor lágy 

lombos tűzifa kerüljön megvásárlásra és így, ennyi támogatási összegből a lágylombos 

fából 1.002 erdei m3 tűzifát tudunk szétosztani az arra rászorultak között. 

 

Az arra rászorultakról – hogy kik legyenek azok – tavaly is volt róla rendeletünk, az 

előző években is, ezt a rendeletet egy picit szeretnénk kibővíteni, egy kicsit több 

kedvezményezettet hozzájuttatni, szociálisan rászorult személyt hozzájuttatni a 

szociális tűzifához, mint tavaly. Igaz, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy minél 

jobban bővítjük a rászorultak körét, annál kevesebb lesz az egy főre jutó tűzifa 

támogatás. 

 

Kérdezem a Bizottságot, Elnök Asszonyt, hogy az előterjesztést megbeszélték-e, és ha 

igen, akkor milyen javaslattal állnak elő? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Köszönöm szépen! Igen, hosszasan tárgyalta a Bizottság a rendelet megalkotása 

vonatkozásában azt a pontot, hogy kinek is nyújtsuk ezt a támogatást, a tűzifát. 

Természetesen – amit mondtál Polgármester Úr – ugyanazokat a szempontokat vettük 

mi is figyelembe, tehát törekedtünk arra, hogy minél többen részesedjenek a 

támogatásban, de azt is figyelembe kellett venni, hogy nagyon kevés se legyen ez a 

mennyiség; ezért egy kicsi módosításra tennénk javaslatot az 5. § (2) bekezdésében a 

rendeletnek, miszerint az a) pontját a (2) bekezdést úgy javasoljuk meghatározni, hogy 

az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a 120.000 Ft-ot; a b) pont kivételét 

javasolnánk, tekintettel arra, hogy az első pontba, az a) pontba ez a kérelmezői kör is 

belefér; a c) pontban, a 65 év feletti egyedül elő lakosok esetében a jövedelemhatárt 

130.000 Ft-ban szeretnénk meghatároztatni; a d) pontnak szintén a kivételét javasoljuk, 

arra való tekintettel, hogy szintén belefér az a) pontba a kérelmezői kör és az e) pontot 

pedig változatlanul javasoljuk hagyni a rendeletben.  

 

Ezen kívül volna még egy módosítási javaslatunk, amely a 7. § (1) bekezdését érintené, 

itt javasolnánk, hogy 2022. október 3. napjától 2022. október 21-éig lehessen benyújtani 

a kérelmet. A javaslatunkat az indokolja, hogy minél gyorsabban el tudnánk kezdeni a 

kiosztást, tehát hogyha a kérelmek beérkeznek, akkor gyakorlatilag novemberben már 
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meg is történhetne a kiosztás megkezdése és jelen helyzetben gondolom, vagy azt 

gondoljuk, hogy mindenkinek fontos, hogy minél hamarabb hozzájusson a fához. És 

arra szeretném felhívni a figyelmet – nyilván Polgármester Úr, majd felhívod –, hogy a 

határidő elmulasztása jogvesztő, tehát, hogy aki október 21-ét követően szeretné 

benyújtani, már nem fogja tudni elvenni az ügyintéző a kérelmet. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen! Van-e más javaslat, kiegészíteni való? 

 

Akkor én annyit hadd mondjak, hogy igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 

hogy most az adminisztrációs dolgokon kell túl lennünk, hiszen a Nyírerdő Zrt-vel a 

nyáron megkötöttünk egy betárolási szerződést és a Nyírerdő Zrt. a homokháti 

telephelyünkön betárolta szinte a teljes m3-t, az 1.000 m3 betárolás alatt van, 

ideszállították, és ha megszületik a határozat, ha letelik a beadási határidő, akkor onnan 

kezdve elkezdődhet a kiosztás. Így most ennyiben előnyben vagyunk, nem kell várnunk 

a kitermelésre és mindenki időben hozzájuthat a fához. Gyakorlatilag ezek tavaszi, nyári 

vágások, tehát amit az időjárás áztatott rajta, annyi nedvesség lesz benne. Úgy 

gondolom, hogy egy száraz, használható vagy minimálisan szárítással használható 

tűzifát fog kapni az, aki rászorult. 

 

A teljes rendeletnek a szövegét mindenki olvashatja majd a honlapon, kik azok, akik 

rászorultak, kik azok, akik jogosultak és kik azok, akik nem adhatnak be ilyen 

támogatási kérelmet, arról is lesz információ. 

 

Van-e valakinek még kiegészíteni valója? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Még talán annyit fűznék hozzá, hogy a tavalyi évi rendeletünkkel szemben most a 

kérelmezők köre bővült, tavaly a 100.000 Ft-os jövedelemhatár volt gyakorlatilag az 

egyedüli szempont és ha most kiegészítenénk azzal, hogy a 65 év feletti egyedül élő 

lakosok 130.000 Ft-os jövedelemhatárig jogosultak lehetnek erre a támogatásra, illetve 

beépítésre került még egy olyan pont, hogy aki gyermek otthongondozási díjban, 

fogyatékosági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, 

jövedelemhatárra tekintet nélkül kaphatja ezt a tűzifa támogatást. Tehát ezzel is az volt 

a célunk nekünk is, a rendelet megalkotásában dolgozó kollégáknak is, hogy minél 

többen és minél inkább a rászorulók jussanak hozzá a tűzifákhoz.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Igen, figyelembe vettük azt, hogy tavaly milyen észrevételek érkeztek be, ezért is, meg 

az inflációra való tekintettel az értékhatárokat megnöveltük, tudjuk, hogy így is lesznek 

olyanok, akik sajnos nem férnek bele ezekbe az értékekbe, elnézést kérünk tőlük, de azt 

se szeretnénk, ha itt fél m3 vagy fél m3 alatti tűzifát kellene osztani, mert az pedig már 

nagyon elaprózná és talán a fuvarköltség többe kerülne, mint a támogatott fa értéke. 

 

Köszönöm! Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? 

 

Nincs. Aki akkor azzal a módosítással elfogadja a szociális célú tűzifa támogatásról 

szóló rendeletet, hogy az 5. §-ban az a) pontban 120.000 Ft-ot állapítunk meg a 
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kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg, a b) 

pont akkor kimarad, a c) pontban a 65 év feletti egyedül élő lakosnak, akinek a havi 

jövedelme nem haladja meg a 130.000 Ft-ot, a d) pontot akkor kihagyjuk és az e) pont 

jövedelemhatárra tekintet nélkül aki gyermek otthongondozási díjban, fogyatékossági 

támogatásban, vakok személyi járadékában részesül – ezekkel a módosításokkal és a 7. 

§-ban pedig a beadási határidő pedig november 4. napjáról október 21. napjára 

módosulna. 

 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa 

támogatásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

21/2022. (X. 3.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatásáról 

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

bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és 132. § (4) bekezdésének g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) E rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 

Korm. rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

a) háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők 

közössége, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt 

élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben 

lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában 

lakik; 

b) jövedelem: a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását 

megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni; 
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c) környezettanulmány (helyzetértékelés): az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és 

vagyoni viszonyainak, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata; 

d) lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak az irányadóak. 

2. § 

E rendelet célja a szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság feltételeinek, a tűzifa 

rászorultsági alapon történő szétosztása, eljárási szabályainak meghatározása. 

3. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki Tiszacsege város közigazgatási 

területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és 

életvitelszerűen itt él, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg 

a támogatás. 

(3) Tiszacsegén lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben 

- ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként. 

(4) Az egy háztartás részére megállapított támogatás mértéke: maximum 3 m3. 

4. § 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatásával 

kapcsolatos valamennyi hatáskörét a polgármesterre ruházza át, aki jogosultságról egyedi 

határozattal dönt. 

2. A természetbeni juttatás 

5. § 

(1) Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra az a tiszacsegei lakos jogosult, 

akinek lakóingatlana részben vagy egészben tűzifával fűthető és a (2) és (3) bekezdésben foglalt 

jogosultsági feltételeknek megfelel. 

(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak 

a) a kérelmezőnek, aki háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

nettó 120.000,- Ft-ot vagy, 

b) a 65 év feletti egyedül élő lakosnak, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a nettó 

130.000,- Ft-ot vagy, 

c) jövedelem határra tekintet nélkül, aki gyermek otthongondozási díjban, fogyatékossági 

támogatásban, vakok személyi járadékában részesül. 
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(3) A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás odaítélésénél előnyt élvez: 

a) az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak 

természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e 

támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő), 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

6. § 

Nem jogosult a támogatásra: 

a) az a személy vagy család, azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával nem fűthető, 

b) az a személy, aki nem lakik életvitelszerűen abban az ingatlanban, amely vonatkozásában 

kéri a támogatást, 

c) aki nem lakott ingatlan vonatkozásában kéri a támogatást. 

3. A jogosultság megállapítása 

7. § 

(1) Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő 

időpontja 2022. október 3. napja, a benyújtás végső határideje 2022. október 21. napja. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

(2) A kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. 

(3) Az önkormányzat a tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. 

(4) A természetbeni juttatás házhozszállításáról a jogosultnak szükséges gondoskodnia. 

8. § 

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valóságának ellenőrzésére az eljárás során 

környezettanulmány készíthető. 

9. § 

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag 

megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen 

biztosított tűzifa esetében a vételár visszafizetésére, valamint a következő évben a szociális célú 

tüzelőanyag támogatására való jogosultságát elveszti. 

4. Záró rendelkezések 

10. § 

Ez a rendelet 2022. október hó 3. napján lép hatályba. 
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11. § 

E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 23/2021. (X.18.) önkormányzati 

rendelete. 

 

Tiszacsege, 2022. szeptember 29. 

 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

2. Napirendi pont:  

 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

pályázati fordulójában történő részvételre 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Szintén egy olyan lehetőség az önkormányzatok részére, hogy támogassa az arra 

rászorultakat. Évek óta működő, tehát én azt mondom, hogy már szerintem olyan 10 

éven túli távlatra visszatekintő pályázatról van szó. Az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő megbízásából van ez a pályázat, amelyben A és B típusú pályázatra 

lehet beadni pályázati igényt; az állam támogatja a tanulót, illetve az önkormányzat is 

tehet hozzá támogatást és így a tanuló a tanulmányai évei alapján vagy ideje alatt egy 

nagyobb összegű támogatásban részesül.  

 

Az A típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 

intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 

munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 

képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, valamint 2022 

szeptemberében felsőfokú tanulmányuk utolsó félévét megkezdő hallgatók is és itt még 

vannak fontosabb leírások.  

 

A B típusúnál pedig azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, 

illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még 

nem nyert érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől 

kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, 

osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
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Természetesen, akit majd érint, az a teljes pályázati anyagot olvassa el, hogy érintett, 

vagy nem érintett.  

 

Itt az előző évek gyakorlatának megfelelően szeretném, hogy ha a tisztelt Képviselő-

testület támogatná az erre rászoruló diákokat, akik beadják ezt a pályázatot.  

 

Kérdezem az Elnök Asszonyt, hogy megtárgyalták-e a napirendi pontot? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Igen, tárgyalta a Bizottság és természetesen javasoljuk, hogy az Önkormányzat vegyen 

részt a ’23-as pályázati rendszerben és támogassuk ezeket a fiatalokat. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

 Köszönöm szépen! Van-e valakinek még valamilyen hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Itt most nekünk arról kell döntenünk, hogy a regisztrációt megtegyük és utána pedig 

hirdethetjük a pályázatot, ahová jelentkezhetnek a pályázók.  

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójában 

történő részvételről szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

123/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati 

fordulójában történő részvételről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójában történő 

részvételre vonatkozó javaslatot és az alábbi tartalommal elfogadásra javasolja. 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
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3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. 

 

4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az EPER-

Bursa rendszerben, az általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 

körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 

ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.   

 

5. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza, Szeli Zoltán 

polgármestert, hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot aláírja és határidőre az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldje. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

3. Napirendi pont:  

 

Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Egy évben kétszer van lehetőség az önkormányzatnak a belügyminiszter által kiírt 

pályázatra, az úgynevezett (röviden) „REKI”-re, rendkívüli támogatásra kérelmet 

benyújtani. Összeállította a Pénzügyi Iroda vezetője azokat a kifizetetlen számlákat, 

amelyeket be tudunk nyújtani rendkívüli támogatásra, ez 13.653.000 Ft. Gondolom, 

hogy mindenki egyetért vele. 

 

Kérdezem az Elnök Asszonyt, hogy van-e valamilyen észrevétele? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Tárgyalta a Bizottság, nincs észrevételünk, természetesen be kell nyújtanunk ezt a 

kérelmet és köszönjük szépen a Pénzügyi Irodának a munkáját, hogy előkészítették a 

pályázatot! 

 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen akkor a Pénzügyi Irodának a munkáját! Aki egyetért azzal, hogy a 

pályázat keretében a 30 napnál régebbi közüzemi szállító, valamint élelmezési szállító 

kifizetéséhez támogatást igényeljünk és benyújtsuk ezt a támogatást, az kérem, 

kézfelnyújtással jelezze! 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatok rendkívüli 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal 

– elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

124/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatok 

rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi döntést 

hozza: 

 

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

központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5 pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

 

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2022. szeptember 30. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

4. Napirendi pont:  

 

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Pénzügyi Bizottságot kérdezem, hogy át tudták-e tekinteni, megtárgyalták-e? 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Igen. Köszönjük szépen! Az előterjesztést megkaptuk papíralapon, a kimutatást 

megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk; talán annyi, hogy az előző hónappal szemben 

egy kicsit itt magasabbak a sorok, tehát a tartozások, aminek oka, hogy a „REKI”-ben, 

a rendkívüli települési támogatási pályázatban indulunk és nyilván ott csak azokat a 
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számlákat tudjuk szerepeltetni, amik nincsenek kiegyenlítve, tehát ez indokolja 

gyakorlatilag azt, hogy az előző hónappal szemben több tartozásunk van. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen! Van-e valakinek más észrevétele? Nincs. 

 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztató elfogadására 

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

 

 

125/2022. (IX. 29.) 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 

 

 

5. Napirendi pont:  

 

Javaslat Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Ez a röviden HEP. A települési önkormányzat az államháztartás alrendszeréből és az 

európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott 

egyéb programokból származó egyedi döntés alapján nyújtott pályázati úton odaítélt 

támogatásban csak akkor részesülhet, ha ez a törvény rendelkezésének megfelelő 

hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik.  

 

Ezzel mi már rendelkeztünk, 5 évente kell felülvizsgálni és módosítani benne azokat, 

amelyek már elavultak; ez a felülvizsgálat megtörtént, köszönjük szépen a dolgozó 

kollégáknak, mert ez egy többszáz oldalas dokumentum, amelyet civil szervezetekkel 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. szeptember 29. napján megtartott rendes nyílt üléséről 

 
 
 

14 
 

és egyéb szervezetekkel egyeztetni kellett és jóváhagyatni kellett – ezek megtörténtek, 

megtörtént a helyi fórum, megtörtént mindenkivel az egyeztetés. 

 

Kérdezem a Bizottságot, hogy ők megtárgyalták-e, megnézték-e, megvizsgálták-e? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Igen, megtárgyaltuk mi is, köszönjük a kollégáknak a munkáját! Szépen összeállított 

dokumentum, ami felölel gyakorlatilag minden olyan csoportot, akik hátrányos 

helyzetben vannak a településen és az ő támogatásukra lehetőségeket fogalmaz meg.  

 

Elfogadásra javasoljuk a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

 

Dr. Lajter Zoltán, jegyző: 

Én csak annyit pontosítanék, hogy végülis egy új program kerül elfogadásra, mert a 

jogszabályváltozások, a körülmények megváltozása miatt indokoltabb volt, hogy ne 

pontról-pontra módosítsuk, hanem egy újat alkossunk, egy teljesen új koncepcióval – és 

akkor ez a következő 5 évnek lesz a programja, ami alapján pályázhatunk uniós 

forrásokra.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Aki ezzel a két kiegészítéssel elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! 

 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal 

– elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

126/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról  

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az e határozat 

mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot (2022-2027), és hatályon kívül 

helyezi a 100/2018. (VI.27.) számú határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (2018-2023). 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban (2022-2027) megfogalmazott feladatok határidőben 

történő teljesítéséről. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

(2022-2027) aláírására. 
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről jelen határozat 

megküldésével tájékoztassa Torday Jenő Jánost, az Észak-Alföldi Társadalmi 

Esélyteremtési Igazgatóság esélyegyenlőségi mentorát, valamint az együttműködést 

vállaló szervezeteket, intézményeket. 

 

Határidő: 1.,3, 4.: azonnal 

     2.: értelemszerűen  

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

6. Napirendi pont:  

 

Javaslat a „Tiszacsege csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása” tárgyú újra indított 

közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívás jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van egy régi pályázatunk, melynek keretében a Fő utcán, illetve itt egy-két mellékutcán 

a csapadékvíz-elvezetés kerülne felújításra. Ez az elmúlt időszakban olyan helyzetbe 

került, hogy el tudtuk indítani a közbeszerzési eljárást, viszont a dokumentumba olyan 

módosítások kerültek bele, amelyek indokolttá tették azt, hogy ezt a közbeszerzési 

eljárást állítsuk le, olyan sok volt a módosítás a terv és a költségvetés között (az 

észrevételek alapján), ezért jobbnak látta a közbeszerzési szakértő, hogy állítsuk le és 

inkább indítsuk újra. 

 

Ezt a múlt testületi ülésen már átrágtuk, egy újabb határozat kell ahhoz, hogy a leállított 

közbeszerzést újraindítsuk.  

 

Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, Elnök Asszonyt, hogy van-e valamilyen 

hozzáteendője? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta és természetesen támogatjuk, hogy a felhívást ismételten tegye 

közzé az Önkormányzat, tehát induljon el a közbeszerzési eljárás ismét. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Bízunk abban, hogy minél hamarabb lezajlik most már a módosított dokumentumok 

alapján és – ha az idén nem is, de tavasszal mindenképpen – elkezdődhetnek a 

munkálatok, de akár még az idén is, ha az időjárás nem befolyásolja. Persze itt még a 

pályáztatás, az még egy következő etap lesz. 
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A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszacsege csapadékvíz-

elvezető rendszerének felújítása” tárgyú újra indított közbeszerzési eljárás eljárást 

megindító felhívás jóváhagyásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

127/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a „Tiszacsege csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása” tárgyú újra indított 

közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívás jóváhagyásáról  

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tiszacsege 

csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása” tárgyú újra indított közbeszerzési eljárás eljárást 

megindító felhívás jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszacsege csapadékvíz-

elvezető rendszerének felújítása” tárgyú beruházás építési kivitelezési feladatainak 

ellátására, a nemzeti eljárásrendben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 117. § alapján indított közbeszerzési eljáráshoz elkészített eljárást megindító 

felhívást e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és az eljárás 

megindításáról dönt. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás megindításához 

feltétlenül szükséges műszaki-, projektbeli-, rendszerbeni-, jogszabályi vagy egyéb 

szükségképpeni változásokat az eljárás megindítása előtt a felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban átvezesse. 

 

Határidő: 1.: azonnal 

  2.: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

7. Napirendi pont:  

 

Javaslat Teleki László Alapítvány által, a Népi Építészeti Program keretében meghirdetett 

„Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra 

igényelhető támogatás” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtására és az 

ahhoz szükséges önerő biztosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Teleki László Alapítványnak van olyan pályázata, amelyből a Népi Építészeti 

Program keretén belül, például az Óvoda utca 26. szám alatt található Zsellérházunkat 
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is fel tudjuk újítani, és erre azért volna nagyon nagy szükség, mert az idők alatt most 

megint olyan problémák keletkeztek – egyrészt a beázásból, másrészt nyilván a kora 

miatt –, amelyeket sürgősen javítanunk kellene. Ilyenek bizonyos gerendáknak a 

cseréje, felújítása, a nyílászárók, a külső homlokzatnak a felújítása, a tapasztástól 

kezdve a víz elvezetése, vízzáró rétegeknek a kialakítása, és ehhez nyújtanánk be 

pályázatot.  

 

A pályázat az önerős, a melléklet szerint részletezve az árajánlat, hogy milyen 

felújítások kerülnének bele az idén, ugyanis a teljes felújítása valószínű, hogy egy 

nagyobb rekonstrukcióra lesz szükség, de most részlegesen ezek a főbb dolgok, 

amelyeket be tudtunk tenni úgy a pályázatba, hogy a 20 %-os önerő se terhelje annyira 

a költségvetésünket. 

 

8.402.320 Ft értékben érkezett be a sürgős felújításokra árajánlat és ennek 1.680.464 Ft-

os önerő szükséglete van, amely a 2023-as költségvetésben fog majd szerepelni 

teherként. 

 

Kérdezem Elnök Asszonyt, hogy megtárgyalták-e az előterjesztést? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Köszönöm! Igen, tárgyalta a Bizottság és javasolni kívánjuk, hogy a Teleki László 

Alapítványhoz nyújtson be az Önkormányzat pályázatot a Zsellérház felújítására, 

illetve, hogy a 20 %-os saját forrás összegét a 2023. évi költségvetés terhére biztosítsa 

az Önkormányzat, mert – amit elmondtál, Polgármester Úr – az állagmegóvás az 

mindenképpen fontos. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Nevezhetnénk úgy is, hogy szegény „öreglány”. Muszáj volna, mint ahogy otthon is a 

lakásunknál éves szinten bizonyos mértékű karbantartásokat végezni. Itt még az előírás 

az az, hogy ennek van egy műemlékvédelmi előírása, hogy ki milyen munkálatokat 

végezhet, mert itt csak az eredeti állapotnak megfelelően szabad majd végezni a 

helyreállításokat, tehát akárki nem is végezheti ezeket, bármilyen egyszerűnek tűnnek, 

de nem is végezheti ezeket a műveleteket, munkálatokat. 

 

Más egyéb észrevétel van-e? Nincs. 

 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Teleki László Alapítvány által, 

a Népi Építészeti Program keretében meghirdetett „Népi építészeti értékek 

megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető 

támogatás” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtásáról és az 

ahhoz szükséges önerő biztosításáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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128/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Teleki László Alapítvány által, a Népi Építészeti Program keretében meghirdetett 

„Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra 

igényelhető támogatás” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtásáról 

és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Teleki László Alapítvány 

által, a Népi Építészeti Program keretében meghirdetett „Népi építészeti értékek megújulását 

támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás” elnevezésű 

pályázatra történő támogatási kérelem benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról 

szóló javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata a Teleki László Alapítvány által, a Népi Építészeti 

Program keretében meghirdetett „Népi építészeti értékek megújulását támogató 

szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás” megnevezésű 

pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani. 

 

2. A 80%-os támogatással megvalósuló beruházás 8.402.320, - Ft összköltségű, melyhez 

a szükséges 20% saját forrás összegét 1.680.464, - Ft-ot, azaz egymillió-

hatszáznyolcvanezer-négyszázhatvannégy forintot Tiszacsege Város Önkormányzata a 

2023. évi költségvetésében a saját bevételeinek terhére biztosítja.  

 

Határidő: 1.: azonnal 

     2.: esedékességkor 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

8. Napirendi pont:  

 

Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 1. szám alatti, 60 m2 alapterületű szolgálati lakás 

bérbeadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester  

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Egyik kollégánk, aki a szomszéd településről jár be és napi szinten ingázik, ő szeretne 

szolgálati lakást igényelni, mivel ez nagymértékben megkönnyítené a napi életét, illetve 

az egész éves életét. A munkáltatója, a Jegyző Úr leírta, hogy mind szakmailag, mind 

emberileg egy jó kollégáról van szó, egy szakmailag elismert kollégáról van szó, és ő is 

támogatná azt, hogy szolgálati lakást kapjon településünkön. 

 

Kérdezem a Bizottságot, megtárgyalta-e? 
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Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Igen, a Bizottság tárgyalta és igazság szerint egyikőnknek sem volt kérdés, hogy 

támogatjuk-e ezt a kérelmet, mert fontos, hogy egy ilyen jó szakember itt maradjon 

nálunk, ezért javasolja a Bizottság, hogy az Önkormányzat Oláh Ferenc részére 2022. 

október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig, tehát egyéves időtartamra 9.000. Ft/hó 

összegért biztosítsa ezt a 60 m2 alapterületű szolgálati lakást.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Más egyéb javaslat, észrevétel? Nincs. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4066 Tiszacsege, Csokonai 

utca 1. szám alatti, 60 m2 alapterületű szolgálati lakás bérbeadásáról szóló javaslatot 

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

 

 

129/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 1. szám alatti, 60 m2 alapterületű szolgálati lakás 

bérbeadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4066 Tiszacsege, 

Csokonai utca 1. szám alatti, 60 m2 alapterületű szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 31/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján bérbe 

adja a Tiszacsege belterület 620 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 4066 

Tiszacsege, Csokonai utca 1. szám alatt található, 60 m2 alapterületű szolgálati lakást 

2022. október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra, Oláh Ferenc 

bérlő részére 9.000, - Ft/hó összegért. 

 

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

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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9. Napirendi pont:  

 

Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

között, kikötő üzemeltetése céljából megkötött bérleti szerződés feltételei módosulásának 

megtárgyalására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

Szeli Zoltán polgármester: 

Azt kell tudni, hogy van egy kikötőnk, amelyet tőlünk bérel egy cég, és ennek a 

területnek a bérleti díját azt az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság felé minden 

évben meg kellett fizetnünk. Ez egy 63 Ft/m2 + áfa összeg volt idáig, és ő most 2023. 

január 1. napjától 150 Ft/m2 + áfa, azaz összesen 64.500 Ft + áfa, tehát 82.000 Ft-ra 

kívánja emelni éves bérleti díját. 

 

Én azt javaslom, hogy ezt a bérleti díjat mindenképpen próbáljuk meg beépíteni abba a 

szerződésbe, amellyel mi ezt a területet továbbadjuk a bérlő számára. 

 

Kérdezem a Bizottságot, hogy tárgyalta-e? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Igen, köszönöm, tárgyalta a Bizottság, és egyöntetűen az a javaslatunk, hogy fizessük 

meg ezt a bérleti díjat, hiszen egyébként is tovább számlázzuk és fontos, hogy kis 

hajóforgalmat tud bonyolítani a település, a város, tehát az üdülőforgalom, turizmus 

szempontjából is jelentős; ha pedig mégsem bérli majd a jelenlegi vállalkozó, akkor 

bízunk abban, hogy találunk más bérlőt is erre a területre, úgyhogy javasoljuk a 

szerződés ismételt megkötését ezekkel a feltételekkel 2023. január 1. napjától.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen, más észrevétel? Nincs. 

 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és az Észak-magyaroroszági Vízügyi Igazgatóság között, kikötő 

üzemeltetése céljából megkötött bérleti szerződés feltételei módosulásának 

megtárgyalásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 

határozatot hozza: 
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130/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Észak-magyaroroszági Vízügyi Igazgatóság 

között, kikötő üzemeltetése céljából megkötött bérleti szerződés feltételei módosulásának 

megtárgyalásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és az Észak-magyaroroszági Vízügyi Igazgatóság között, kikötő üzemeltetése 

céljából megkötött bérleti szerződés feltételei módosulásának megtárgyalására vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonát 

képező Tiszacsege külterület 0726/1 helyrajzi számú, kivett Tisza folyó 

elnevezésű, 8 ha 7144 m2 területű ingatlanból 430 m2 nagyságú vízfelületre és 

parti területre vonatkozóan, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósággal, mint 

vagyonkezelővel 2023. év január hónap 1. napjától újabb szerződést köt. 

 

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

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Észak-magyarországi 

Vízügyi Igazgatóságot jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: 1. és 2.: értelemszerűen 

  3.: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

10. Napirendi pont:  

 

Javaslat a Medicopter Alapítvány támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A Medicopter Alapítványtól érkezett be egy kérelem, 100.000 Ft-ot kérne olyan 

eszközökre, amelyeket ő az Országos Mentőszolgálat helikopteres részlegének szokott 

továbbjuttatni, valamilyen eszközökre, amelyek ezekben a helikopterekben szolgálnak.  

 

Ez tavaly is volt, tavalyelőtt is volt. Kérdezem, hogy támogassuk-e ezt a civil szervezetet 

továbbra is, vagy esetleg van más javaslat? Elnök Asszony? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

A Bizottság tárgyalta és mindannyiónknak az volt a véleménye, javaslata, hogy a jelen 

helyzetben egy nagyon átgondolt, szoros tempójú költségvetést, gazdálkodást kell 

folytatnunk és hogy a civil szervezetek támogatását mindenképpen ahhoz szeretnénk 

kötni, hogy létfontosságú tevékenységre kérik-e. Nyilván itt egy létfontosságú dologra 
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kérik, mert életmentésről van szó, de teljeskörű információt nem kaptunk arról, hogy 

mit szeretnének vásárolni, mire szeretnék fordítani és ezért a Bizottság arra tett 

javaslatot, hogy ezt a határozati javaslatot ne támogassa jelen formában a Testület. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Van-e valakinek más javaslata? 

 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány 

támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot – 1 fő igen és 

6 fő nem szavazattal – nem fogadta el és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

131/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Medicopter Alapítvány támogatására vonatkozó kérelmének elbírálásáról  

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Medicopter Alapítvány 

támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot és a következő döntést 

hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Önkormányzat jelenlegi 

gazdasági helyzetére tekintettel - nem kíván működési támogatást biztosítani a 

Medicopter Alapítvány részére. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Rédei Lászlónét, az 

Alapítvány kuratóriumi elnökét, jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

11. Napirendi pont:  

 

Különfélék 

 

11.1. Javaslat a szociális célú tüzelőanyag megvásárlása tárgyában értékesítési szerződés 

megkötésére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Az egyik ilyen az értékesítési szerződés, ez pontosan az egyik napirendi pontunkkal, az 

elsővel, a szociális tűzifával kapcsolatos. 
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Szükség lenne egy testületi határozatra arról, hogy a Nyírerdő Zrt-vel megkössük az 

értékesítési szerződést, hogy minél hamarabb hozzájussanak a rászorulók a szociális 

tűzifához. A betárolt mennyiség, a teljes pályázati mennyiség az rendelkezésünkre áll, 

az előbb elfogadtuk azt, hogy kik fognak majd kapni ebből a szociális tűzifából, s akkor 

most kérném azt, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nyírerdő Zrt-vel megkössük a 

szerződést a szociális tűzifa tekintetében 11.000 Ft + áfa/m3 árban, 1.002 m3 

mennyiségben – és itt még zárójelben hozzáteszem, hogy az Önkormányzat ehhez 3.900 

Ft + áfa/m3 fuvardíjat önerőből hozzátett, kb. 5.000.000 Ft-ba kerül az 

Önkormányzatnak még pluszban, hogy idekerült ez a szociális tűzifa. 

 

Aki egyetért azzal, hogy ezt az értékesítési szerződést megkössük, az kézfelnyújtással 

jelezze!  

 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag 

megvásárlása tárgyában értékesítési szerződés megkötéséről szóló javaslatot – 7 fő 

igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

132/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a szociális célú tüzelőanyag megvásárlása tárgyában értékesítési szerződés megkötéséről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális célú 

tüzelőanyag megvásárlása tárgyában értékesítési szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot 

és a következő döntést hozza: 

 

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

Zrt.-vel (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 29., adószám: 11252005-2-15, 

képviseli: Hidas Tibor vezérigazgató) kívánja - a szociális célú tűzifa megvásárlására 

vonatkozóan - megkötni az értékesítési szerződést. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítési szerződés aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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1.2. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/14. szám alatti költségalapon 

meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére vonatkozó pályázati felhívás 

közzétételére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve.) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Bérleti szerződés felmondására került sor Korcsmáros Ramóna Mercédesz részéről; a 

Tiszacsege, Csurgó utca 38/14. lakás bérlője mondta fel a bérleti szerződést – itt nekünk 

abban kell dönteni, hogy amennyiben megtörténik az átadás-átvétel, akkor ezt a bérleti 

lakást meg tudjuk hirdetni és várjuk az új bérlőt, a pályázatot majd elbíráljuk és akkor 

újra el lehet foglalni. 

 

Kérdezem, hogy a Bizottság megtárgyalta-e? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök: 

Igen, tárgyaltuk és arra teszünk javaslatot a Testület számára, hogy a Csurgó utca 38/14-

es számú lakás bérletére vonatkozóan pályázati felhívást tegyen közzé az 

Önkormányzat, lehetőleg minél hamarabb kerüljön ki ez a felhívás. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Köszönöm, más egyéb hozzászólás, vélemény? Nincs. 

 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag 

megvásárlása tárgyában értékesítési szerződés megkötéséről szóló javaslatot – 7 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

133/2022. (IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/14. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű 

bérlakás bérbevételére vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 

 

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

utca 38/14. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbeadására vonatkozó 

javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 433 

helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/14. 

szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű lakás bérbevételére pályázati felhívást 

tesz közzé. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről 

soron kívül gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Más egyéb a különfélékben?  

 

Ha nincs, akkor kezdeném én egy kis ismertetővel. Szeretném meghívni a tisztelt 

Képviselő-testületet, Jegyző Urat, illetve a Lakosságot, az időseket – településünk 

időseit – az Idősek Napjára, amely szeptember 30-án 14.00. órától kezdődik.  

 

Szeretnék mindenkit meghívni október 21-én (pénteken) 13.00. órától kezdődő Október 

23-ai ünnepségünkre.  

 

Szeretnék mindenkit meghívni, október 24-én (hétfőn) 17.00. órától Lakossági fórumot 

rendezünk, minden települési lakónkat szeretném rá meghívni. 

 

Szüreti bálunk október 8-án kerül megrendezésre, ide is szeretnék meghívni mindenkit, 

és kéri a Művelődési Ház és Könyvtárunk, hogy aki csak tud – az előző évek 

hagyományainak megfelelően –, ha valakinek van olyan járműve, amit fel lehet 

„öltöztetni” ebbe az őszi díszbe, akkor az jelentkezzen a Könyvtárban, illetve ha 

valakinek van dekorációra, illetve mustra beadandó szőlője, bora, az mindenképpen 

járuljon már hozzá a rendezvény színvonalához. 

Más egyéb versenyek is vanna hirdetve, kérem, tájékozódjanak a plakátokról és a 

hirdetésekből, mert lesz – úgy tudom – sütemény/tészta verseny, aztán pálinka verseny, 

esetleg bor verseny, ha van bor – tehát a Művelődési Ház felhívását mindenki kísérje 

figyelemmel. 

 

Az energetikai intézkedéseket elkezdtük az Önkormányzat felügyelete alá tartozó 

épületekben, ez azt jelenti, hogy ki van adva az intézményvezetőknek, hogy vizsgálják 

felül, hogy az intézményeikben milyen energetikai csökkentéseket tudnak létrehozni, ez 

lehetőleg történjen meg a fűtés szezon beindulása előtt, október 15-e előtt, melyek azok 

az épületek, amelyeket le tudunk teljesen zárni és „nem létfontosságú”, tehát 

elhagyhatjuk ebben a rossz gazdasági, energetikai helyzetben, hogy üzemeljen, nincs 

mindennapos használatban, a működésünket – a település működését – nem befolyásolja 

annyira, azokat az épületeket akár teljes mértékben le fogjuk állítani, valamint azokban 

az épületekben, ahol kell valamilyen napi szintű dolgainkat intézni,  működnünk kell, 

ott is vizsgálja felül mindenki, hogy melyek azok az épületrészek, ahol teljes kizárásra 

kerülhetnek ilyen helyiségek, vagy csak temperáló, 5-10 Co-os fűtéssel előzzük meg 

ezeknek az épületeknek a károsodását (a vízrendszer szétfagyását). Ahol lehet, ott 

energetikailag megvizsgálni, hogy melyek azok a célszerű fűtési anyagok, fűtési 

rendszerek, amelyekkel a telet, a fűtési szezont olcsóbban át tudjuk vészelni. 

 

Szükséges ez azért, mert ugyan néhány szerződésünk, mint az energetikai, illetve mind 

a villamosenergiai, mind a gázművekkel, illetve gáz szolgáltatókkal kötött szerződésünk 
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közül vannak, amelyek hosszabb idejűek, tehát nem járnak még le ebben az évben, vagy 

nem jártak még le, de amellett, hogy az energia ára esetleg a hosszabb idejű szerződés 

miatt nem változik, az egyéb rendszerhasználati díjak szinte havonta emelkednek, 

úgyhogy még azzal sem tudunk kalkulálni, hogy az előző hónaphoz, az előző évhez 

hasonló lesz mondjuk decemberig vagy a szerződés lejártáig a rezsidíjunk. Ezért 

olyanon gondolkodunk, illetve hozunk majd testületi határozatot a következő testületi 

ülésen – ezt már megelőzte itt hosszabb egyeztetés –, hogy a Szolgáltató Csarnokot 

valószínű, hogy be fogjuk zárni, illetve csak olyan feltételekkel fogjuk kiadni, hogy ha 

valaki szeretné kibérelni és a gázórát, villanyórát leolvasva kifizeti azokat az aktuális 

rezsidíjakat, amik ezekre az időszakokra vonatkozik. 

 

Aztán a Fő utca 42. szám az egyik orvosi rendelőnk, ahol az orvosi ügyelet is folyik, 

annak a hátsó része az teljesen korszerűtlen, nincs szigetelés az épületen, a nyílászárók 

abszolút elavultak, itt egy több mint 2.000.000 Ft-os előző évi rezsidíj volt csak a 

gázszámla, ennek az épületnek a gáz ellátója, a szerződött partner az 2022. decemberig 

van, akkor egyelőre 2023-ig megvizsgálnánk, hogy ha maradnának ott az első részben 

az ügyelet és az orvosi ellátás, akkor megvizsgálnánk azt, hogy 2023. január elsejéig a 

havi rezsiszámlája mennyi lenne ennek az első traktusnak, csak az első traktusnak, csak 

a szigetelt résznek a fenntartása, és akkor tudnánk dönteni abban a Doktor Urakkal és a 

Doktornővel való egyeztetés útján, hogy esetleg egy épületbe összevonnánk az orvosi 

szolgáltatást, az egészségügyi szolgáltatást. Tehát az vagy a Fő utca 29. szám, vagy 

pedig a Fő utca 42. szám alá költözne be mindenki és akkor egy helyiségben tudnánk a 

teljes orvosi ellátást biztosítani. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a négyzetméterek, 

a helyiségek megfelelnek-e arra, hogy mindenki elférjen: ügyelet, gyermekorvos, az 

összes körzet, a labor és egyebek, amelyeket jelenleg üzemeltetünk.  

 

Aztán vizsgáljuk annak a lehetőségét – a Könyvtár is nagy energiafelhasználónk –, hogy 

a Könyvtárban egy részleges lezárás, tehát az alsó szintnek a temperáló fűtését 

biztosítva, csak a felső szinten üzemeltetnénk a Könyvtárat, vagy B opció, hogy a teljes 

Könyvtárat lezárnánk temperáló fűtésre és a kollégák itt a Hivatal valamelyik 

helyiségében kapnának olyan helyet, ahol tudnák végezni a napi tevékenységüket és 

természetesen a Lakosság kiszolgálására átjárva abban az időszakban a Könyvtárba, 

tehát ez is egy ilyen részleges lezárása volna a Könyvtárnak. Itt megjegyezném, hogy a 

könyvek kölcsönzése ugyebár újszerű formában is történik már lassan egy éve, a 

Könyvtár épülete előtt van egy könyvkiadó automata, ha ott elektronikus úton jelzi a 

bérlő, a könyvet kölcsönző, hogy melyik könyvet szeretné kibérelni, akkor egy kódot 

kap a kis fakkhoz, ugyanúgy, mint a csomagküldő szolgálatoknál, oda kihelyezik a 

könyvet a dolgozók és ő azt a kód alapján át tudja venni, ki tudja cserélni a könyvét. 

Gyakorlatilag többféle lehetőség van arra, hogy a kölcsönzők ne szenvedjenek 

semmilyen hátrányt. 

 

A másik, vagy harmadik, vagy sokadik energiafelhasználónk ez az épület, az 

önkormányzati épület, ahol gondolkodnunk kell abban, hogy esetleg egy rövidített 

munkahetet fogunk bevezetni, hogy ezt hogy tudjuk megoldani, azt még nem tudjuk, 

mert ugye itt van a Kormányablak is és függünk tőle is, hogy náluk milyen módosítások 

fognak érvénybe lépni, lesz-e náluk is rövidített munkahét, s ennek megfelelően fogjuk 

mi is az intézkedést meghozni. 
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Természetesen az intézményekben (ebben a leírásban) szerepelni fog az is, hogy a 

maximális hőmérséklet mennyi lehet és még ezen kívül milyen egyéb intézkedéseket 

tudunk bevezetni. 

 

Nem tudom, hogy ehhez van-e valakinek hozzáfűzni valója? 

 

Egyébként azokat, akiket nagyon érinti, akik ezeket az épületeket igénybe vették, az 

egyik sportkörünket, az asztaliteniszezőket, át tudtuk irányítani az iskolába; 

tárgyalásokat folytattak, folytattunk, tehát ők be tudják fogadni a kis tornaterembe, nagy 

tornaterembe, ha minden egyéb olyan belső sporttevékenységet ugyanoda tudunk 

irányítani, az iskolai épületekbe, ott ugye rendelkezésre áll a hely, ami ilyenfajta 

tevékenységhez kell, az agrárkamarai dolgozónk, a falugazdász pedig itt a 2-es 

irodában, lent a földszinten fog kapni egy helyet, ő sem tudja még, hogy havonta egy, 

vagy több alkalommal, de gyakorlatilag lehet nekik is az lesz az utasítása – azt mondta 

–, hogy az egy hetit az egy havi kontaktra kell neki is csökkenteni.  

 

Tehát gyakorlatilag mindenki el lesz helyezve, látva és még így is azt mondom, hogy 

nagyon nagy terhet fog róni a fűtésszámlánk, illetve a villanyszámlánk ránk, nem látjuk 

még, ahogy a háztartásokban, itt sem látjuk, mert, hiába vannak lekötött szerződéseink, 

amit az előbb mondtam, a rendszerhasználati díjak azok havonta emelkednek és ott, ahol 

lejár egy szerződés, pl. itt a Könyvtár épületében, az orvosi rendelőnél december 31-

ével jár le, lehet, hogy 3.000 Ft/m3-es árat fogunk kapni majd a szolgáltatótól, mint 

ahogy a hírekben lehetett hallani most az előző napokban is.  

 

Van-e valami, amit kihagytam ezekből az energiával kapcsolatos tájékoztatókból? 

Tessék, Edit! 

 

Lakatos-Ajtai Edit TRNÖ elnök: 

Lenne ezzel kapcsolatban egy hozzászólásom, hogy beszéltünk már az irodai 

helyiségünkről veled, hogy ezzel kapcsolatban mi az álláspont? 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

A kisebbségnek nem tudom, hogy milyen időközönként szeretne a kisebbségi irodában 

tanácskozni, ott ugye egy fatüzeléses kályha is rendelkezésre áll, ha jól tudom. 

 

Lakatos-Ajtai Edit TRNÖ elnök:  

Azt nem tudom, hogy az működik-e, mert mióta én vagyok, azóta nem használtuk. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Azokon a helyeken – nekünk is vannak olyan épületeink, amelyeket már 

felülvizsgálunk, felülvizsgáltattuk –, ahol gáztüzelés van és van helyette alternatíva, 

fatüzelésű és csak abban az egy bizonyos alkalommal kell befűteni, akkor ott most a fa 

talán olcsóbb, akkor ott is, vagy pedig az Önkormányzatnál megfelelő időpontokban itt 

egy olyan időpontot biztosítunk, hogy ha havonta egy alkalommal össze kell ülnötök és 

akkor természetesen így megoldható. 
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Lakatos-Ajtai Edit TRNÖ elnök: 

Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ez az összejövés megoldható így, de 

vannak nekünk ezek a foglalkoztatók havonta egyszer a gyerekekkel, többi napokon 

úgyis a Képviselőtársaim is dolgoznak, úgyhogy nem használjuk az iroda épületét, 

hanem ez a foglalkozás havonta egy ilyen szokott lenni a gyerekekkel, ami benne van 

nekünk a programunkban. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Egy alkalom?  

 

Lakatos-Ajtai Edit TRNÖ elnök: 

Igen, havonta egyszer szokott lenni. Az egyik teremben szoktunk ilyen foglalkozást, 

mindig aktuális témákat beépítünk ezekbe a foglalkozásokba, hogy évszaknak 

megfelelő, vagy valamilyen témával kapcsolatban. 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Megnézzük azt a lehetőséget, hogy akkor melyik fűtési alternatíva lehetséges esetleg 

ott, vagy kell-e, vagy tudunk-e találni más helyiséget, ahol a havi egy összejövetel 

megoldható. Ha a Könyvtár valamilyen úton-módon működni fog, akkor én azt 

mondom, hogy oda is át lehet vinni ezt a foglalkoztatót, ha ott tudunk a felső szinten, ha 

a Könyvtár az A opcióban fog működni, akkor esetleg ott is meg lehet tartani ezt. 

 

Lakatos-Ajtai Edit TRNÖ elnök: 

Általában olyan 15-20 gyerek jön, állandó gyerekek, akik mindig szoktak jönni, velük 

szoktunk foglalkozni, mert ha jó idő van, akkor kivisszük őket a sportpályára 

foglalkozásra, sportrendezvényekre, de vannak ezek a benti foglalkozások, ezek ugye, 

amiket tartunk nekik.  

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Megnézzük annak is a lehetőségét, hogy vagy ott egy helyi, viszonylag olcsó – bár ezt 

így nem mondhatjuk – fűtési rendszerrel havonta egy alkalommal (szerintem az nem 

egy olyan egetverő kiadás), de hogy ha még ezen is csökkenteni akarunk, akkor 

megnézzük annak a lehetőségét, hogy más helyiségben – amit egyébként is fűtünk, 

illetve nyitva van azon a napon, vagy átcsoportosítani olyan napra ezeket a 

foglalkozásokat –, itt ebben az épületrészben, vagy a Könyvtár épületrészében 

megoldható, akkor természetesen akkor ott annak biztosítunk helyet. 

 

Lakatos-Ajtai Edit TRNÖ elnök: 

Köszönjük szépen! 

 

Szeli Zoltán polgármester: 

Szívesen! Más egyéb észrevétel ebben? Nincs, akkor én még folytatnám az egyebekkel. 

 

Aki a Teleki utca felé járt, az láthatta, hogy egy újabb út került felújításra, a mai napon 

is dolgoznak rajta, egy földutat egy újabb, magasabb komfortszintre emeltünk: a 

földútból egy zúzott alappal ellátott, tömörített alappal ellátott utcát alakítottunk ki, már 

nem sok ilyen van, még tudomásom szerint a Pacsirta utca, a Tisza utca, valamint a 

Török Bálint, Liszt Ferenc utcák azok, amelyek Tiszacsegén teljesen alap nélküli utcák. 
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Kérem az ott lakóknak a türelmét, a Török Bálint, Liszt Ferenc utca be van adva a TOP-

os pályázatba, ahhoz most olyan munkálatokat fogunk elvégezni csak, ami a 

vízlefolyásokat, padkarendezéssel, kisebb munkálatokkal megoldható, ahhoz most ilyen 

nagyobb műveletbe nem kezdenénk, más egyebeket, tehát a Pacsirta utca és a Tisza utca 

Sajtgyártól befelé eső része, azok talán még az ősszel, a Tisza utcával kezdve talán ott 

egy kis felújítással, zúzott kőnek a betömörítésével még az idén meg tudjuk oldani. 

Természetesen haladunk arrafelé, hogy egyetlen egy olyan utunk se legyen, amelybe a 

mentő nem tud bejutni egy csapadékos évszakban. 

 

Köszönöm szépen a Kommunális Szolgáltatónak, a városgazdálkodásunknak a 

közreműködését és a munkálatokban való részvételt, valamint, hogy a közmunka 

programunk pedig kézi munkaerővel próbálja ott segíteni ugyanazon műveleteket, tehát 

nekik is köszönjük! 

 

Azokon az utakon, ahol egy év alatt kijáródtak ezek az utak, tehát újabb kátyúk 

keletkeztek, azokat még most az ősszel megpróbáljuk betömöríteni, illetve behordani, 

betömöríteni.  

 

Van-e még valakinek olyan közérdekű információja, amelyet meg kíván osztani? 

 

Még annyit hagy mondjak, hogy a Babafára még lehet jelentkezni, a tavalyi 

hagyományokhoz hasonlóan, a Babafa programot meghirdettük az idén is. Szeretnénk 

meglepni majd az újszülötteket, az ez évben születetteket, illetve az elmúlt időszakban 

született újszülötteket egy Babafával, a kérelem az benyújtható (letölthető, átvehető és 

benyújtható) a Szociális irodán. Erre még az ősz folyamán sort fogunk keríteni. 

 

Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e még valamilyen kiegészíteni 

valója? Ha nincs, akkor a nyílt ülést bezárom. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

jegyző 

 

 


