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Ikt.sz.: I/8749-1/2022. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 27. 

napján de. 9 óra 35 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! Köszöntök mindenkit! Köszöntöm a tisztelt Képviselő-testületet, 
Alpolgármester urat, a megjelent intézményvezetőket, Pénzügyi irodavezető asszonyt, 
Jegyző urat, a tisztelt tiszacsegei Lakosokat a 2022. október 27-ei soros testületi 
ülésünkön! 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelen van minden képviselő.  
 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Berecz Klaudia igazgatási referenst, aki ezzel egyetért, 
kérem kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm, a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen 
szavazattal elfogadta. 
 
Ismertetném a napirendi pontokat. 
 
Első napirendi pontunk a „Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 
évi téli igazgatási szünetének elfogadására”. 
 
Második napirendi pontunk a „Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 2022. II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadásáról szóló 94/2022. (VI. 
30.) KT. számú határozata módosítására”. 
 
Harmadik napirendi pontunk a „Javaslat a Tiszacsege Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására”. 
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Negyedik napirendi pontunk a „Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és 
intézményei szállítói állományáról”. 
 
Ötödik napirendi pontunk a „Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és az 
Országos Mentőszolgálat között, az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött 
megállapodás 3. számú módosítására”. 
 
Hatodik napirendi pontunk a „Javaslat Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
2021/2022. nevelési évéről szóló beszámolójának elfogadására”. 
 
Hetedik napirendi pont a „Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. 
nevelési évére vonatkozó munkatervének véleményezésére”. 
 
Nyolcadik napirendi pont a „Javaslat a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos 
akcióterv elfogadására”. 
 
Kilencedik napirendi pont a „Javaslat a 2021. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató 
elfogadására”. 
 
Tizedik napirendi pont a „Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon 
lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására és új pályázat kiírására”. 
 
Tizenegyedik napirendi pont a „Javaslat a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
2021/2022. tanévi szakmai és gazdálkodási feladatellátásáról szóló tájékoztatójának 
elfogadására”. 
 
Tizenkettedik napirendi pontként javaslom felvételre a „Javaslat a temető használatának 
rendjéről szóló 30/2013. (XII.23.) KT. számú önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára”. 
 
Tizenharmadik napirendi pontként pedig a „Döntés a karácsonyi díszkivilágítás 
elrendelése tárgyában”. 
 
Tizennegyedik napirendi pont a „Különfélék”. 
 
Aki a nyílt ülés napirendi pontjaival ezen kiegészítésekkel együtt egyetért, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta, 7 igen szavazattal. 
 
A zárt ülésen első napirendi pontunk a „Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata 
által a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Csurgó 
utca 38/14. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére kiírt 
pályázati felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására”. 
 
Második napirendi pontunk a „Különfélék”. 
 
Aki a zárt ülés napirendi pontjaival egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm 
szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület, 7 igen szavazattal. 
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NAPIRENDI PONTOK: 

 
Nyílt ülés: 

 
1. Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi téli igazgatási 

szünetének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Lajter Zoltán jegyző 

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

vonatkozó munkatervének elfogadásáról szóló 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozata 
módosítására 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 
3. Javaslat a Tiszacsege Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: dr. Lajter Zoltán jegyző 
 

4. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról  
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

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

orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 3. számú 
módosítására  
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 
6. Javaslat Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló 

beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető 

 
7. Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évére vonatkozó 

munkatervének véleményezésére 
Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető 

 
8. Javaslat a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
Előadó: Katona Imre intézményvezető 

 
9. Javaslat a 2021. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
 

10. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt 
Tourinform irodahelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására és új pályázat kiírására 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
 

11. Javaslat a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2021/2022. tanévi szakmai és 
gazdálkodási feladatellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadására 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
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12. Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatának elfogadására 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 
13. Javaslat az ünnepi díszkivilágítás beüzemelésére  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
 

14. Különfélék 
 
Zárt ülés: 
 

1. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 
számú, természetben 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/14. szám alatti költségalapon 
meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett 
ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 
2. Különfélék  
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1. Napirendi pont: 
 
Javaslat a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi téli igazgatási szünetének 
elfogadására 
 
Előterjesztő: dr. Lajter Zoltán 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester: 

Megkérem Jegyző urat az előterjesztés ismertetésére! 
 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr! 
 
A Bizottsági ülésen részletesen taglaltam, hogy miért ennek az idő intervallumnak az 
elfogadását szeretnénk kérni a tisztelt Képviselő-testülettől. Röviden annyi, hogy a 
november 7-ei héttől bevezetendő csütörtöki és pénteki otthoni munkavégzésre 
tekintettel, illetve a rezsiköltségek emelkedése miatt javasoltam a 2022. december 22., 
csütörtöki naptól a 2023. január 1-ig, vasárnapig tartó, összesen 6 munkanap, de 11 
napot érintő igazgatási szünet elrendelését.  
 
A rezsiköltségeken nagyon sokat tudnánk spórolni, illetve a szabadságok kiadása ebben 
a 6 munkanapban megtörténne, hiszen a köztisztviselők terhére, mint szabadságot ezt el 
tudjuk számolni.  
 
Ehhez kérném a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását! Köszönöm szépen! 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Elnök asszony! A Bizottság megtárgyalta-e, van-e hozzáfűzni valója? 
 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Köszönöm szépen! 
 
A Bizottság tárgyalta, természetesen elfogadjuk Jegyző úr indokait és támogatjuk, hogy 
2022. december 22-étől 2023. január 1. napjáig tartson az igazgatási szünet a 
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatalban. 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Másnak van-e hozzáfűzni valója? Nincs. 
 
Aki azzal a határozattal egyetért, hogy a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 
2022. évi téli igazgatási szünete 2022. december 22-étől 2023. január 1-jéig legyen, 6 
munkanap terjedelemben, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
 
Köszönöm szépen, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
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A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2022. évi téli igazgatási szünetének elfogadásáról szóló 
javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

138/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi téli igazgatási szünetének 
elfogadásáról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2022. évi téli igazgatási szünetének elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő 
döntést hozza: 
 

1. A 2022. évi téli igazgatási szünetet az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

2022. december 22. - 2023. január 1. (6 munkanap). 
 

2. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyelet útján biztosítja a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. 

 
Határidő: folyamatos  
Felelős: dr. Lajter Zoltán jegyző 
 
 

2. Napirendi pont:  
 
Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére vonatkozó 
munkatervének elfogadásáról szóló 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozata módosítására  
 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Az energetikai megtakarításról szóló intézkedési tervben rögzítésre került, hogy szükség 
esetén a Hivatal működését módosítjuk annak érdekében, hogy megtakarítást tudjunk 
elérni ebben az épületben is.  
 
Ennek megfelelően módosulna a Hivatal nyitva tartása, ez érintené a képviselő-testületi 
ülések napját is. Az a csütörtöki napokról átkerülne a keddi napokra, emiatt lenne 
szükség a módosításra. Tehát 2022. november 29. kedd és 2022. december 13. kedd 
lennének a következő soros képviselő-testületi ülések napjai.  
 
Elnök asszony, tárgyalta-e a Bizottság?  
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Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 
Tárgyalta a Bizottság és az ismertetett indokok miatt javasolja a Bizottság a soron 
következő két képviselő-testületi ülés időpontjának áthelyezését keddi napokra. 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. 
év II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadásáról szóló 94/2022. (VI.30.) KT. 
számú határozatát módosítsuk úgy, hogy 2022. november 29-én keddre és 2022. 
december 13-án keddre kerüljön át a soron következő két képviselő-testületi ülés, az 
kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
 
Köszönöm szépen! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 
 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére vonatkozó munkatervének 
elfogadásáról szóló 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozata módosításáról szóló 
javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

139/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére vonatkozó 
munkatervének elfogadásáról szóló 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozata 

módosításáról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülte megtárgyalta a Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadásáról 
szóló 94/2022. (VI. 30.) KT. számú határozata módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat módosítását az alábbi 
egységes szerkezetben fogadja el:  

 
 

Augusztus 31. (szerda) 
 
- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

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

költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 
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Szeptember 29. (csütörtök) 
 
- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulójában történő részvételről 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 
- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 
 

- Tájékoztató a 2021. évi környezeti állapotról 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 
 

Október 27. (csütörtök) 
 

 
- A rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elkészítése 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 
- A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi téli igazgatási szünetének 

meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

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

Előterjesztő: intézményvezető 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

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

Előterjesztő: intézményvezető 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 
- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 
 
 

November 29. (kedd) 
 
- Közmeghallgatás 
 
- Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 
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- A 2023. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 
- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 
- Helyi adórendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 
 
 

December 13. (kedd) 
 
- Képviselő-testület 2023. év I. félévi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 
- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PÜB. 

 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti 
összehívására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: esedékességkor 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

     intézményvezetők    
 
 

3. Napirendi pont:  
 

Javaslat a Tiszacsege Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
 
Előterjesztő: dr. Lajter Zoltán jegyző  
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Felkérem Jegyző urat, ismertesse a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására vonatkozó előterjesztést! 

 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr! 
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Az előző két előterjesztéshez kapcsolódóan hoztam a Képviselő-testület elé a Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 37. és a 38. pontja érinti a kollégák 
munkarendjét, illetve az ügyfélfogadási időt, valamint a jegyzői ügyfélfogadási időt. 
 
A Kollégák munkarendje úgy alakulna, hogy hétfőn, kedden és szerdán 7:30-tól 16:00 
óráig – ahogyan eddig is –, csütörtökön és pénteken home office-ban, ugyanezen 
időszakban, tehát csütörtökön 7:30-tól 16:00-ig, pénteken pedig a megszokottak szerint 
7:30-tól 13:30-ig látnák el a feladataikat.  
 
Ebből kifolyólag az ügyfélfogadási idő a 2022. november 7-ei héttől úgy alakulna, hogy 
hétfőn és szerdán egész nap ügyfélfogadás lenne, kedden eddig sem volt, és a 
következőkben sem javasolnám, inkább a tömbösítés lehetőségét preferálnám. 
 
Hétfőn és kedden a lakosságnak egész nap, bármikor tudunk segíteni, kedden viszont a 
kollégáknak szüksége van arra, hogy a munkacsoport megbeszéléseket meg tudják 
tartani, illetve az egyéb háttérmunkát, amit nem tudnak otthonról elvégezni, azt kedden 
meg tudják csinálni. Nyilván sürgős esetben, ahogy eddig is, mindig fogadtuk az 
ügyfeleket, a következőkben is így fogunk tenni.  
 
A jegyzői ügyfélfogadási idő péntek délelőtt volt a korábbiakban, de ettől függetlenül 
előzetes időpontegyeztetést követően hozzám bármikor jöhettek az ügyfelek. Ez 
módosulna az előbbiekből kifolyólag, így hétfőn és szerdán előzetes bejelentés alapján 
bármikor kereshetnek az ügyfelek, ha olyan problémájuk van, amit az ügyintézők nem 
tudnak megoldani, szívesen látom őket. 
 
Tehát ez a két pont módosulna, ha elfogadja a Képviselő-testület. Köszönöm szépen! 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm! Elnök asszony, mi a Bizottság véleménye?  
 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Tárgyalta a Bizottság és javasoljuk egyöntetűen, hogy 2022. november 7-étől ez a 
működési rend kerüljön be az SZMSZ-be. 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Másvalakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 
 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a Tiszacsegei Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata az előbb említettek alapján módosuljon, az 
kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
 
Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület, 7 igen szavazattal. 

 
 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáráról szóló 
javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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140/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáráról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) 
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Szabályzat 37.) pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„A Közös Hivatal tiszacsegei székhelyén dolgozó köztisztviselők, ügykezelők 
munkarendje 2022. november 7. napjától visszavonásig: 
 
Hétfő:     7:30-16:00 
Kedd:     7:30-16:00 
Szerda:    7:30-16:00 
Csütörtök:    home office 
Péntek:    home office 
Ebédidő (csütörtök és péntek kivételével) 12:00 – 12:30 óráig tart. 
 
Ügyfélfogadási idő 2022. november 7. napjától visszavonásig: 
  
Hétfő:     8:00-12:00 és 13:00-16:00 
Kedd:     nincs ügyfélfogadás 
Szerda:    8:00-12:00 és 13:00-16:00 
Csütörtök:    nincs ügyfélfogadás 
Péntek:    nincs ügyfélfogadás” 
 
 

2. A Szabályzat 38.) pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 

„Ügyfélfogadási idő 2022. november 7. napjától visszavonásig: 
 
Jegyző a székhelytelepülésen előzetes bejelentkezés alapján hétfőtől szerdáig tart 
ügyfélfogadást.” 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított Szabályzatot soron kívül 
küldje meg jóváhagyásra Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
részére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző 
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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 

Felkérem Langó Józsefné, Pénzügyi irodavezető asszonyt, hogy ismertesse az 
előterjesztést! 

 
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

Köszönöm szépen!  
 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Jegyző úr! Az Állami 
Számvevőszék 2012. évben végzett Tiszacsege Város Önkormányzatánál ellenőrzést, 
az ellenőrzés eredményeként megállapítottak alapján a Képviselő-testület 2013 
júniusától kezdődően minden soros képviselő-testületi ülésen beszámolót kap, illetve 
határozatot fogad el az Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról.  
 
Ez jelen pillanatban a következők szerint alakul: az Önkormányzat és intézményei 
összevont szállítói állománya 62.815.867 Ft, amelyből a közüzemi szállítói állomány 
7.423.305 Ft. 
 
Igyekszünk elsősorban a közüzemi számlákat kifizetni, illetve a fizetéseket.  

 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönjük szépen! 
 
Elnök asszony, tárgyalta-e az előterjesztést a Bizottság? 

 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Tárgyalta a Bizottság. Nyilván ennél részletesebben, alaposabban átbeszéltük és tudjuk, 
hogy nagyon nehéz időszak áll előttünk, a dolgozók előtt, amit legfőképpen a 
rezsiköltségeknek a kifizetése fog okozni. 
 
Mondhatjuk, hogy egy szoros gazdálkodást feltételez ez a helyzet, de ez eddig is így 
volt és így is lesz, bízzunk benne, hogy meg fog tudni birkózni ezzel a feladattal 
Önkormányzatunk. 
 
Elfogadásra javasoljuk a határozatot. 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Mint ahogyan néhány nappal ezelőtt, a Lakossági fórumon is 
láttátok, hallottátok, Irodavezető asszonynak volt egy beszámolója, amit bemutattam a 
megjelenteknek.  Szoros gazdálkodásunknak köszönhetően lényegesen javult az 
Önkormányzat költségvetési egyenlege az előző évekhez képest, ezt köszönjük a 
Pénzügyi iroda munkatársainak és valamennyi közreműködőnek.  
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Az emelkedő energiaárak azonban várhatóan negatívan fogják ezt befolyásolni. 
Nyilvánvaló, hogy a szoros gazdálkodást még szorosabbra kell vennünk ahhoz, hogy 
talpon tudjunk maradni. Bízzunk benne, hogy valamilyen pozitív változás fog 
bekövetkezni! 
 
Aki elfogadja a beszámolót, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 
 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 
Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 7 fő igen 
szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

141/2022. (X. 27.) 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 a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az orvosi 
ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 3. számú módosítására  
 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Az Országos Mentőszolgálat az Önkormányzatunkkal fennálló szerződését 2-3 hónap 
időtartamra vonatkozóan szokta hosszabbítani. A legutóbbi 2022. október 31. napján jár 
le, ezért az OMSZ és az Önkormányzat 2022. november 1. napjától 2022. december 31. 
napjáig újabb szerződést kötne, amelynek – úgy gondolom – nincs akadálya.  
Ahogyan a Bizottsági ülésen is elhangzott, számunkra az lenne előnyös, ha több évre 
vonatkozóan köthetnénk meg ezt a szerződést. Bízom benne, hogy folyamatos lesz az 
orvosi ügyelet ellátása, a médiában keringő kedvezőtlen hírek ellenére is.  
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Elnök asszony, a Bizottsági ülésen megtárgyalták-e? 

 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Igen, tárgyaltuk, és természetesen javasoljuk a szerződés megkötését a 2022. december 
31-éig tartó időszakra.  

 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos 
Mentőszolgálat között az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött 
megállapodást módosítsuk, egy újabb szerződést kössünk 2022. december 31-éig, az 
kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
 
Köszönöm szépen! A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, 7 igen szavazattal. 

 
 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 
Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az orvosi ügyeleti feladatok 
ellátása tárgyában létrejött megállapodás 3. számú módosításáról szóló javaslatot – 7 
fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

142/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között,  
az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 3. számú 

módosításáról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 
Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az orvosi ügyeleti feladatok ellátása 
tárgyában létrejött megállapodás 3. számú módosítására vonatkozó javaslatot és a következő 
döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tiszacsege Város 
Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, a település ügyeleti 
szolgálatának működtetése tárgyában 2021. június 30. napján, 9262/2021. nyilvántartási 
számon létrejött együttműködési megállapodásnak e határozat 1. számú melléklete 
szerinti módosításához hozzájárul. 
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2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az orvosi ügyeleti 
feladatok ellátása céljából az Országos Mentőszolgálattal megkötött ingatlan – I/683-
1/2022. iktatószámú -, valamint az eszközök használatára vonatkozó ingó – I/683-
2/2022. iktatószámú - haszonkölcsön szerződések hatálya, azok IV. fejezetei alapján az 
1. pont szerinti együttműködési megállapodás meghosszabbításának idejére – 2022. 
december 31. napjáig – meghosszabbodjanak. 

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

együttműködési megállapodás, valamint haszonkölcsön szerződések módosításainak 
aláírására. 
 

Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
 
 

6. Napirendi pont:  
 
Javaslat Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló 
beszámolójának elfogadására 
 
Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Személyesen is részt vettem a múlt heti Tanévnyitó értekezleten. Megköszönöm 
Intézményvezető asszonynak, valamint az ott dolgozó kollégáknak az előző éves 
munkáját! Valamennyiüknek sikeres új nevelési évet és jó egészséget kívánok! 
 
Intézményvezető asszony jelezte, hogy betegség miatt nem tud jelen lenni. 
 
Elnök asszony, van-e hozzáfűzni való a Bizottság részéről a beszámolóhoz? 

 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Tárgyalta a Bizottság. Egy nagyon tartalmas, mindenre kiterjedő beszámolót kaptunk. 
Természetesen mi is köszönjük Intézményvezető asszony és a dolgozók munkáját! 
Javasoljuk a beszámoló elfogadását. 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Másnak van-e hozzáfűzni valója? Nincs. 
 
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, mely szerint a Tiszacsegei Városi Óvoda és 
Bölcsőde 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolóját a Képviselő-testület elfogadja, 
kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
 
Köszönöm szépen! A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. október 27. napján megtartott rendes nyílt üléséről 

 
 
 

16 
 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 
Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló beszámolójának elfogadásáról szóló 
javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

43/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló  
beszámolójának elfogadásáról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 
Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó 
javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 
Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat 
megküldésével tájékoztassa a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetőjét, Bárdos Tibornét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
 
 

7. Napirendi pont:  
 

Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évére vonatkozó 
munkatervének véleményezésére 
 
Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Ez az előterjesztés a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évének 
munkatervéről szól. 
 
Elnök asszony, tárgyalta-e a Bizottság? 

 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Tárgyaltuk. Elfogadásra javasoljuk. 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Van-e valakinek a munkatervről más véleménye? Nincs. 
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Aki elfogadja a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évére 
vonatkozó munkatervét, az kérem, kézfelnyújtással jelezze!  
 
Köszönöm szépen, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, 7 igen szavazattal. 
 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 
Bölcsőde 2022/2023. nevelési évére vonatkozó munkatervének véleményezéséről szóló 
javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

144/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évére vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 
Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési évére vonatkozó munkatervének véleményezésére 
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésére – a Bárdos Tiborné 
intézményvezető által elkészített, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. 
nevelési évére vonatkozó munkatervében foglaltakat megismerte, azt tudomásul veszi. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat 
megküldésével tájékoztassa Bárdos Tiborné intézményvezetőt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
   Bárdos Tiborné intézméyvezető 
 
 

8. Napirendi pont:  
 

Javaslat a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elfogadására 
 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
Előadó: Katona Imre intézményvezető  
(Előterjesztés szóban előadva.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Felkérem Katona Imre, Intézményvezető urat, szóban tegye meg előterjesztését! A 
lehető legrövidebb időn belül kérjük azt majd írásban is! 
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Katona Imre Kommunális Szolgáltató intézményvezető 
A Kommunális Szolgáltató Szervezet munkatársaival egyeztettem, vállalják a 
rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatokat. 6 fő járművezető és 4 db – tolólappal, 
illetve sószóró berendezéssel szerelhető – erőgép áll rendelkezésre. A feladatot 
körzetekre bontva tervezzük elvégezni. Az úttestek tisztításához szükséges sóból van 
betárolva, továbbá folyamatban van az árajánlatok bekérése a későbbi beszállításokra.  
 
Ezen kívül nagyobb mennyiségű hó esetére, aminek eltakarítását önerőből nem tudjuk 
biztosítani, a nagyobb erőgéppel rendelkező helyi vállalkozókkal folytatunk 
tárgyalásokat.  
 
Remélhetőleg nem lesz szükség a rendkívüli intézkedések alkalmazására! 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! A kérésem az, hogy az írásos akciótervben a „forró dróttól” kezdve 
minden lényeges információ szerepeljen. Javaslom, hogy mind én, mind Alpolgármester 
úr tájékoztatásának kötelezettsége és annak módja szerepeljen a dokumentumban.  
 
Kérdésem, hogy megoldható-e az időjárás-előrejelzés figyelemmel kísérése, annak 
alapján pedig előszórás megvalósítása a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében? 

 
Katona Imre Kommunális Szolgáltató intézményvezető 

Igen, természetesen megoldható, ha azt az időjárás indokolja, illetve lehetővé teszi. 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Kérem, hogy ez is szerepeljen az akciótervben. 
 

Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 
Hogy alakul a só ára a tavalyi évhez képest? 

 
Katona Imre Kommunális Szolgáltató intézményvezető 

Még nem kaptuk meg az árajánlatot, így pontos összeget nem tudok mondani, az biztos, 
hogy változott. 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Mi a Bizottság véleménye, Elnök asszony? 
 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Tárgyalta a Bizottság az Intézményvezető úr szóbeli előterjesztését. Mi is azt kérjük, 
hogy jól átgondolt, időben egyeztetett intézkedések történjenek a téli időszakban.  
 
Javasoljuk, hogy szükség szerint már hajnalban kezdődjön meg a síkosság-mentesítés, 
hogy amikor a Lakosok indulnak munkába, óvodába, intézményekbe, akkor a 
közlekedés biztonságos legyen. 
 
Elfogadásra javasoljuk az akciótervet. 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Van-e valakinek kiegészíteni valója, kérdése? Nincs.  
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Aki a szóbeli kiegészítésekkel együtt a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos 
akciótervvel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
 
Köszönöm szépen! A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, 7 igen szavazattal. 

 
A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendkívüli téli időjárás 
kezelésével kapcsolatos akcióterv elfogadásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal 
– elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

145/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatos akcióterv elfogadásáról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a rendkívüli téli időjárás 
kezelésével kapcsolatos akciótervre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendkívüli téli időjárás 
kezelésével kapcsolatos akciótervet jóváhagyja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
   Katona Imre intézményvezető 
 
 

9. Napirendi pont:  
 
Javaslat a 2021. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató elfogadására 
 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

A tájékoztatást minden évben meg kell tenni a Lakosság felé, erre tavaly is sor került. 
Tehát évente egyszer tájékoztatja az Önkormányzat a Lakosságot a környezeti 
állapotról. A beszámoló részletes, mindenre kiterjedő módon tartalmazza településünk 
környezeti jellemzőit, úgymint természeti adottságok, vizek állapota, természeti 
értékek, területhasználat, közlekedés, zajterheltség. 
 
Nekem annyi kiegészíteni valóm van, hogy a megújuló energiaforrások felhasználására 
a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, ez most igazán aktuális. A jövőbeni 
pályázatainkban arra kell figyelnünk, hogy azokban az intézményekben, ahol erre még 
nem került sor, meg kell valósítanunk a homlokzati szigetelést, illetve a 
fűtéskorszerűsítést.  
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A településünk rendelkezik egy talajban lévő kinccsel, a közel 70 oC-os termálvízzel, 
aminek nagy részét sajnos a mai napig hasznosítjuk megfelelő módon. Ezt az 
energiaforrást mindenképpen hasznosítanunk kellene, ha erre pályázati forrást találunk. 
Amennyiben a közintézményeinket ennek a hőnek a felhasználásával tudnánk fűteni, az 
nagyon nagy előny lenne.  
 
Elnök asszony, mi a Bizottság véleménye? 

 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Tárgyalta a Bizottság, elfogadásra javasoljuk a tájékoztatót. 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Van-e valakinek még hozzáfűzni valója, véleménye? Nincs. Aki 
egyetért a tájékoztató elfogadásával, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm 
szépen! A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 
 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi környezeti állapotról 
szóló tájékoztató elfogadásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
 

146/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

a 2021. évi környezeti állapotról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi környezeti 
állapotról szóló tájékoztatás elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2021. évi 
környezeti állapotról szóló tájékoztatóját jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2021. évi környezeti állapotról szóló 
tájékoztató közzétételéről gondoskodjon. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: 1. Szeli Zoltán polgármester 
   2. dr. Lajter Zoltán jegyző  
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10. Napirendi pont:  
 
Javaslat a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform 
irodahelyiség bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új 
pályázat kiírására 
 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Nem érkezett pályázat a kiadó irodahelyiségre, ezért azt eredménytelenné kell 
nyilvánítanunk.  
 
Szeretném kikérni a Bizottság álláspontját. 

 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Köszönöm! Tárgyalta a Bizottság. Javasoljuk a pályázat eredménytelenné nyilvánítását 
és új pályázat kiírását. A pályázat benyújtásának, illetve beérkezésének határnapját 
2023. április 14. napjában javasoljuk elfogadni a Képviselő-testületnek. 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! 
 
Aki azzal egyetért, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsuk, illetve a 
benyújtásra, beérkezésre nyitva álló határidőt 2023. április 14-éig határozzuk meg, az 
kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
 
Köszönöm szépen! A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, 7 igen szavazattal. 

 
 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. 
szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére vonatkozó 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázat kiírásáról szóló 
javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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147/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

a 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség 
bérbevételére vonatkozó pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és új 

pályázat kiírásáról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4066 Tiszacsege, Fő utca 
38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére vonatkozó 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új pályázat kiírására vonatkozó javaslatot 
és a következő döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy a 4066 
Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő irodahelyiség bérbevételére 
vonatkozóan, az Önkormányzat által közzétett pályázati felhívásra egyetlen egy ajánlat 
sem érkezett be, így a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 
 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az irodahelyiség bérbevételére 
vonatkozóan újabb pályázati felhívást tesz közé azzal, hogy a pályázat benyújtására 
nyitva álló határnapot 2023. április 14. napban határozza meg. 
 

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

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
 
 

11. Napirendi pont:  
 
Javaslat a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2021/2022. tanévi szakmai és 
gazdálkodási feladatellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadására 
 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
fenntartásában működik. A Központ részletes éves beszámolóját kaptuk meg. 
Olvashatunk a Központ szervezeti struktúrájáról, feladatairól, elvégzett munkájáról, 
pályázatairól.  
 
Elnök asszony, kérem, ismertesse a Bizottság véleményét! 

 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Tárgyalta a Bizottság. Egy nagyon átfogó beszámolót kaptunk, láthatjuk, hogy nagyon 
sok európai uniós forrást hívott le a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ.  
 
Köszönjük szépen a munkájukat. Elfogadásra javasoljuk a tájékoztatót. 

 Szeli Zoltán polgármester 
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Köszönöm szépen! Van-e valakinek még javaslata, véleménye? Nincs. 
 
Aki elfogadja a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ által benyújtott szakmai és 
gazdálkodási tájékoztatót, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen! A 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 

 
 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ által 2021/2022. tanév szakmai és gazdálkodási 
feladatellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról szóló javaslatot – 7 fő igen 
szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 
 

148/2022. (X. 27.) KT. számú HATÁROZAT 
 

a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ által 2021/2022. tanév szakmai és 
gazdálkodási feladatellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ által 2021/2022. tanév szakmai és gazdálkodási feladatellátásáról szóló 
tájékoztatójának elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúböszörményi Tankerületi 
Központ által megküldött tájékoztatót elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Tóth Lajos Árpádot, a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatóját, jelen határozat megküldésével 
tájékoztatni szíveskedjen. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
 
 

12. Napirendi pont:  
 
Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatának elfogadására 
 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
(Előterjesztés írásban mellékelve.) 
 
Szeli Zoltán polgármester 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta Önkormányzatunknak a temető 
használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletét és 
megfogalmazott vele szemben egy kifogást.  
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A sírásás kifejezés helyett a sírhelynyitás kifejezés van a rendeletünkben, többek között 
ezt a módosítást kell elvégeznünk, továbbá a szolgáltatónak módosítani kell a díjszabási 
táblázatát a javított kifejezést használva.  
 
Elnök asszony, kérem a Bizottság véleményét! 

 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Köszönöm! Tárgyalta a Bizottság, javasoljuk a rendelet módosítását a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal által javasoltak szerint. 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Jegyző úr, kérem mondja el észrevételeit! 
 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

Annyival szeretném kiegészíteni, előfeltétele a rendelet módosításának, hogy 
határozatban megállapítsa a Képviselő-testület a módosítás tárgyát, tartalmát és azt 
továbbküldjük a területileg illetékes érdekképviseleti szerveknek. A november végi 
soros képviselő-testületi ülésen határidőben meg tudja tárgyalni a konkrét 
rendeletetmódosítást a Képviselő-testület.  
 
Még annyival egészíteném ki Polgármester urat, hogy a rendelet bevezető részébe egy 
feladat megállapító rendelkezést kell rögzíteni, tehát összesen két kiegészítést kell tenni. 
A rendelet módosított szövegét csatoltuk a határozati javaslathoz, elfogadása esetén ezt 
kell továbbítanunk az érdekképviseleti szerveknek. 
 
Köszönöm szépen! 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a temető rendjéről szóló 30/2013. 
(XII.21.) önkormányzati rendeletet a határozati javaslat 1. és a 2. pontjában leírtak 
szerint módosítsuk, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
 
Köszönöm szépen! Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület a határozati javaslatot. 
 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temető használatának 
rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló 
javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a temető használatának 
rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó 
javaslatot és a következő döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temető használatának rendjéről 
szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletet a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal kívánja módosítani.  

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

szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdése alapján – jelen határozatot a 
fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervei részére, véleményezés céljából 
soron kívül küldje meg. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
 
 

13. Napirendi pont:  
 
Javaslat az ünnepi díszkivilágítás beüzemelésére  
 
Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
(Előterjesztés szóban előadva.) 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 

Megkértük a Mezei-Vill Kft-t, mint a közvilágítás területéért felelős területgazdát, hogy 
adjon a karácsonyi díszkivilágításra vonatkozó árajánlatot. A tavalyi 787.400 Ft bruttó 
összeg helyett idén 900.000 Ft bruttó összegről szóló árajánlatot kaptunk a fel- és 
leszerelésre. Ehhez jön még a világítás költsége.  
 
Mindannyian azt szeretnénk, hogy a karácsony ugyanolyan formában kerüljön 
megünneplésre, mint az előző években, de van egy rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
intézkedési tervünk, melyet nagymértékben érint a karácsonyi díszkivilágítás 
üzemeltetése.   
 
Kérdezem a tisztelt Bizottságot és a tisztelt Képviselő-testületet, hogy mi a véleményük 
arról, hogy az ünnepi díszkivilágítás felszerelésre kerüljön-e, vagy a válságra való 
tekintettel tekintsünk el a díszkivilágítástól? 
 
Ha el is tekintenénk a díszkivilágítástól, a városközpontban az adventi hétvégéken akkor 
is lenne egy szép, hangulatos, egyedi díszkivilágítással ellátott karácsonyi utcakép, ez 
picit helyettesítené az előző években megszokottat és még spórolnánk is közel egymillió 
forintot. 
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Tudom, hogy a karácsonyi díszkivilágítás már csaknem az ünnep jelképévé alakult, de 
ha az épületeinkben 18-20 oC-os hőmérsékletet tartva takarékoskodunk, akkor kérdéses, 
hogy egymillió forintot kiadjunk-e ebben a helyzetben a díszkivilágításra. 
 
A Bizottság megtárgyalt-e ezt a helyzetet? 

 
Vásári-Orosz Andrea PÜB elnök 

Köszönöm! Igen, tárgyalta a Bizottság. Egyöntetűen azon az állásponton voltunk, hogy 
az előző képviselő-testületi ülésen olyan energia-megtakarítási intézkedéseket 
fogadtunk el, ami mellett idén nem javasoljuk az ünnepi díszkivilágítás bekapcsolását. 
 
Nyilván mi is azt szeretnénk – mint ahogyan azt te is mondtad, Polgármester úr –, hogy 
egy szépen kivilágított, a korábbi metodikát követő karácsonyunk legyen, de most 
minden új és más az életünkben, úgy gondoljuk, hogy ezen a területen is megértést fog 
tanúsítani a Lakosság.  
 
Kérjük – látva, milyen helyzetben van az Önkormányzat, milyen helyzetben vagyunk 
mi is magánemberként –, hogy tolerálják ezt az intézkedésünket! 

 
Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! 
 
Még hozzátenném és szeretném hangsúlyozni, hogy ettől függetlenül a tavalyihoz 
hasonlóan lesznek adventi rendezvényeink a hétvégéken. Bízom benne, hogy a 
karácsonyi hangulat a kis közösségek szervezésében ugyanúgy meg fog teremtődni 
ünnepi kivilágítás nélkül is.  
 
Mindenkit szeretettel várunk ezekre az adventi hétvégékre, jöjjenek minél többen! 
Nagyon jó volt tavaly is. Az első adventi hétvégén az óvodások, a másodikon az 
iskolások, a harmadikon a hagyományőrzők fognak kis műsorral szolgálni, a negyedik 
adventi hétvégén pedig a református egyháznál a szokásos módon, betlehemest fognak 
bemutatni. Szeretettel várunk mindenkit! 
 
Köszönöm szépen! Van-e valakinek még hozzáfűzni valója? Nincs. 
 
Aki egyetért azzal, hogy 2022-ben a díszkivilágítás költségét mellőzzük, és ne 
szereltessük fel a karácsonyi díszkivilágítást, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
 
Köszönöm szépen! A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot. 
 
 
A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ünnepi díszkivilágítás 
beüzemeléséről szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozza: 
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az ünnepi díszkivilágítás beüzemeléséről 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ünnepi díszkivilágítás 
beüzemelésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a takarékos és szoros 
költségvetési gazdálkodás jegyében, valamint a megnövekedett energiaköltségekre 
tekintettel úgy határoz, hogy a 2022. évben az ünnepi díszkivilágítás beüzemelését nem 
kívánja megrendelni. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
 
 

14. Napirendi pont:  
 
Különfélék 
 
 
Szeli Zoltán polgármester 
 

Van-e valakinek a különfélékhez valamilyen javaslata? Nincs. 
 
Megköszönöm mindenkinek a részvételét! A települési rendezvényekre mindenkit 
szeretettel várunk! A hétvégi rendezvényünk – bár ez a felvétel megtekintésekor már 
nem lesz aktuális –, a Halloween-i rendezvény, melyre mindenkit szeretettel várunk a 
Szolgáltató csarnoknál! Az adventi rendezvényekre is szeretettel várunk majd 
mindenkit! 
 
Köszönöm szépen, mindenkinek további jó munkát, jó pihenést kívánok! Ezzel bezárom 
a nyílt Képviselő-testületi ülést, 5 perc szünet után zárt üléssel folytatjuk. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Szeli Zoltán s.k. 
polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 
jegyző 

 


