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Ikt.sz.: I/186-1/2023. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 21. 

napján de. 9 óra 05 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 

  Kótiné dr. Losonczi Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Üdvözlök mindenkit! Szeretettel köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet, köszöntöm 

vendégünket, Intézményvezető Asszonyt a 2022. december 21-ei rendkívüli testületi 

ülésen!  

 

Megállapítom, hogy a Testület határozatképes, minden tag jelen van.   

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Kótiné dr. Losonczi Zsuzsanna Hatósági 

Irodavezető Asszonyt. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag elfogadta. 

 

Szeretném ismertetni a napirendi pontokat. 

 

Az első napirendi pont ,,Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos 

Mentőszolgálat között, az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött 

megállapodás 4. számú módosítására.” 

 

A második napirendi pont a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság döntése alapján lekerülne 

a napirendről, annak megtárgyalására egy későbbi időpontban kerülne sor. 

 

A harmadik napirendi pont a ,,Különfélék.” 

 

Aki a napirendi pontokkal – a módosítással együtt – egyetért, kérem, kézfelnyújtással 

jelezze! Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag elfogadta.  
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NAPIRENDI PONTOK 

 

 

Nyílt ülés: 

 

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

orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 4. számú 

módosítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Különfélék 
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1. Napirendi pont 

 

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

ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 4. számú módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Az orvosi ügyelet 2021 júliusától átszervezésre került Tiszacsegén, átvette azt az 

Országos Mentőszolgálat. Ennek nagyon örültünk, hiszen a költségvetésünkben 

keletkezett plusz kiadások ezzel megszűntek. Ez az ügyeleti rendszer egy pilot program 

volt, amely Hajdú-Bihar megyében került bevezetésre, és az előző időszak 

visszajelzései alapján nagyon jól működött, amelyet szeretnénk megtartani. Sajnos a 

médiából arról értesültünk, hogy az ellátás átszervezés alatt áll és jelenleg nem ismert 

számunkra a végső döntés.  

 

Mivel tapasztalataink szerint jól működik ez az ügyeleti rendszer, megpróbálunk 

mindent megtenni annak érdekében, hogy ez továbbra is ebben a formában 

megmaradjon. Jelenleg 2022. december 31. napjáig él a szerződésünk, mely ezidáig 

háromhavonta került megújításra.  

 

Az OMSZ jelezte, hogy a szerződés időtartamának végét 2022. december 31-éről 2023. 

január 31-re módosítaná. Ez az oka annak, hogy ezt a rendkívüli testületi ülést a mai 

napra összehívtam, annak érdekében, hogy a szerződésmódosításhoz hozzájárulásunkat 

adhassuk.  

 

Bízom abban, hogy januárban lehetőség nyílik a szerződést további hónapokra, vagy 

akár egy évre meghosszabbítani. Annál is inkább, mert véleményem szerint a 

Tiszacsegén megszervezésre került orvosi ügyelet, a település földrajzi elhelyezkedése 

miatt – a szomszédos települések vonatkozásában – központi szerepet töltött be a 

délutáni, éjszakai egészségügyi ellátásban. Mindenképp hátrányára lenne a 

településeknek, valamint a lakosságnak, ha ez a szolgáltatás megszűnne. Úgy 

gondolom, mindent meg kell tennünk, hogy ez valamilyen formában továbbra is így 

működjön.  

 

Kérdezem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy tárgyalták-e az előterjesztést? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Igen tárgyaltuk, és a szerződés módosítását elfogadásra javasoljuk azzal a 

kiegészítéssel, amit elmondtál Polgármester Úr, hogy az Önkormányzat, illetve a 

Testület mindent tegyen meg, hogy helyben tartsuk az ügyeletet.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen.  

 

Én is részt vettem a bizottsági ülésen, ahol javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy 

fogjunk össze a szomszédos településekkel és a döntéshozó szervek felé – akár a 

Regionális Igazgató Úr, akár az Országgyűlési Képviselő Úr számára mutassuk be a 
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helyzetünket, javaslatunkat. Az ugyanis vitathatatlan, hogy ennek a három településnek, 

a közel 10 000 fős lakóközösségnek mindenképpen nagy segítséget jelent az orvosi 

ügyelet központi megszervezése. 

 

Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a szerződés 2023. január 31. napjáig 

meghosszabbításra kerüljön, továbbá azzal, hogy a szükséges ingatlannal és ingósággal 

hozzájárulunk az orvosi ügyelet működéshez, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag elfogadta.  

 

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 4. számú módosítására vonatkozó javaslatot 

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

 

 

175/2022. (XII. 21.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között,  

az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 4. 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 4. számú módosítására vonatkozó javaslatot és a következő 

döntést hozza: 

 

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

Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, a település ügyeleti 

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

számon létrejött együttműködési megállapodásnak e határozat 1. számú melléklete 

szerinti módosításához hozzájárul. 

 

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

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

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

2/2022. iktatószámú – haszonkölcsön szerződések az orvosi ügyeleti feladatok 

ellátásáról szóló együttműködési megállapodás meghosszabbításának idejére – azok 

jogi sorsát osztva, a haszonkölcsön szerződések „Szerződés hatálya” fejezetében foglalt 

rendelkezések alapján – meghosszabbodjanak. 

 

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

együttműködési megállapodás, valamint haszonkölcsön szerződések módosításainak 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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2. Napirendi pont 

 

Különfélék 

 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Különfélékben nekem lenne egy tájékoztatásom.  

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlésén felmerült egy lehetőség, mely szerint a 

betegellátó központ energiaellátására vonatkozóan a jövőben szeretnének egy olcsóbb 

megoldással élni. Lehetőség van egy Európában már elfogadott energiaközösség 

létrehozására.  

 

A PÉTEGISZ fenntartását nyolc önkormányzat látja el, köztük Tiszacsege. Amennyiben 

a PÉTEGISZ költségvetési egyensúlya nem megfelelő, tehát nem tudja fenntartani 

magát, akkor a nyolc önkormányzatnak kell hozzájárulnia a költségekhez. Ez az 

energiaellátással kapcsolatos tárgyalások során is szóba került. Ha a jövőben is ilyen 

magasak lesznek az intézmény energiaköltségei, akkor a fenntartó önkormányzatoknak 

a továbbiakban hozzá kell járulniuk a működési költségekhez. Mint ahogy az 

Önkormányzatunknak is törekednie kell arra, hogy minél olcsóbban szerezze be az 

energiát, ez a közös fenntartású intézményre is vonatkozik.  

 

Én úgy gondolom, hogy meg kellene fontolni a lehetőséget és egy energiaközösséget 

kellene létrehoznia a nyolc önkormányzatnak, amely egy napelempark telepítésével 

részben, vagy teljes egészében biztosítani tudná az intézmény ellátását elektromos 

energiával. Ha pedig plusz energia keletkezik, akkor a nyolc önkormányzat 

rendelkezhet azzal. Ennek az Európában elterjedt rendszernek van még egy 

szolgáltatása, a megtermelt elektromos áramot fel lehet használni szociális célra is.  

 

Egy elvi hozzájárulásra van szükség a Képviselő-testület részéről, mely szerint 

Tiszacsege hozzájárul az energiaközösséget létrehozó nonprofit gazdasági társaság 

létrehozásához. A tervezési munka hozzávetőleg 4,5 millió forintba kerülne és a 

lakosság számával arányosan számunkra ez 980. 000, Ft-ba kerülne.  

 

Kérdezem Elnök Asszonyt, hogy mi a Bizottság véleménye a javaslatról? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jó 

elképzelés lehet és mindent meg kell tenni, hogy ne legyen szükség saját források 

felhasználására a PÉTEGISZ fenntartása kapcsán. Elfogadásra javasoljuk a javaslatot. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen. Aki támogatja ennek a gazdasági társaságnak, valamint az 

energiaközösségnek a létrehozását, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

a Testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot és megadja az elvi hozzájárulást. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környező települések 

önkormányzatainak együttműködésével létrehozni kívánt energiaközösséghez történő 

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

határozatot hozza: 

 

 

176/2022. (XII. 21.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a környező települések önkormányzatainak együttműködésével létrehozni kívánt 

energiaközösséghez történő csatlakozásról 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a környező települések 

önkormányzatainak együttműködésével létrehozni kívánt energiaközösséghez történő 

csatlakozásra vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy elkötelezett a 

megújuló energiaforrások felhasználása tekintetében, továbbá az energiaellátás 

biztonsága érdekében kész együttműködni a környező települések önkormányzataival. 

 

2. A Képviselő-testület elvi döntésével hozzájárulását adja egy jövőbeni energiaközösség 

létrehozásához, valamint az annak működtetéséhez szükséges nonprofit gazdasági 

társaság megalapításához. 

 

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

együttműködéssel kapcsolatos előzetes egyeztetések lefolytatásához. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Van valakinek javaslata a különfélékben? Nincs. 

 

A lakosok részéről érkeztek kérdések, mely szerint hallották, hogy nyugdíjba vonul a 

gyermekorvosi asszisztensünk és a továbbiakban hogyan kerül ellátásra a feladat. 

Először is boldog, egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk Julika néninek!  

 

Másodszor, több jelentkező volt az álláshelyre. Az új személy, akire a választás esett, 

február 1. napjától állna munkába és a gyermekorvosi asszisztensi feladatok mellett a 

vérvételt is ő végezné. Ez a probléma tehát rendeződni látszik.  

 

Van még valakinek valamilyen észrevétele, hozzászólása? Nincs. 

 

Kívánok áldott, békés karácsonyt és boldog új évet a kedves vendégeinknek, a 

Képviselő-testületnek és a Lakosságnak! 
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Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést ezennel bezárom. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 

Dr. Lajter Zoltán s.k. 

jegyző 

 


