
                    

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2023. január 31. napján tartandó rendes ülésére  

Tárgy: Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jelenleg irányadó háztartási szennyvíz begyűjtési díjakat Tiszacsege Város Önkormányzata 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 8. §-a tartalmazza, az 
alábbiak szerint: 

- A közszolgáltatási díj kéttényezős, alapdíjból és ürítési díjból áll.
- Az alkalmazható díj legmagasabb mértéke

a) az alapdíj esetében 4.000 Ft + ÁFA/alkalom,
b) az ürítési díj esetében 400 Ft/m3 + ÁFA.

A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint a 2022. évben átlagosan 14,5 %-kal nőttek a 
fogyasztói árak. Ezen túlmenően a minimálbér összege 16 %-kal, a garantált bérminimum 
összege pedig 14 %-kal nőtt 2023. január 1-jétől. Időközben kivezetésre került az üzemanyagár 
stop is, mely a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet (a továbbiakban: Szolgáltató) 
már év közepétől érintette, hiszen a kedvezményezettek köréből a jogi személyek jelentős része 
kikerült, így a továbbiakban már nem hatósági áron tudta a Szolgáltató tankolni a szennyvíz 
begyűjtésére használt járművét. 

A fent említett áremelkedéseken túl, a 2023. évben (valószínűleg a módosítással érintett 
rendelet hatálybalépésével egyidejűleg) már a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a 
továbbiakban: TRV Zrt.) részére a szennyvízzel kapcsolatos ártalmatlanítási díjat is meg kell 
fizetnie a szolgáltatás igénybe vevőjének, melynek összege 896,9 Ft + ÁFA/m3, melyet jelen 
módosítás alkalmával be kell építenünk a rendeletbe. 

Mindezekre tekintettel, - egyeztetve a Szolgáltató Intézményvezetőjével - a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére alkalmazható díj legmagasabb mértékét, az 
alábbi bontásban javasoljuk meghatározni: 

- alapdíj 6.150, - Ft + ÁFA/alkalom,
- az ürítési díj:

o begyűjtési díj: 500, - Ft/m3 + ÁFA,
o ártalmatlanítási díj: 900,- Ft/m3 + ÁFA.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 
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Amennyiben a szolgáltatási díj mértékének emelése mellett dönt a Testület, akkor szükséges 
figyelemmel lenni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. 
§-ára, miszerint „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a 
fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” Tehát 
legkorábban 2023. március 3. napjával léptehető hatályba a módosító rendelet. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet módosítását 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Tiszacsege, 2023. január 24. 
 
 
  Szeli Zoltán s.k. 
   polgármester 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 1.) önkormányzati
rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 27/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló  27/2013.  (XII.  21.)  önkormányzati  rendelet  8.  §  (3)  bekezdés  a)  és  b)  pontja  helyébe  a
következő rendelkezések lépnek:

(A közszolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértéke)
„a) az alapdíj esetében 6.150,- Ft + ÁFA/alkalom;
b) az ürítési díj esetében 1.400,- Ft + ÁFA/m3, melyből 500, - Ft + ÁFA/m3 a begyűjtési díj és

900,- Ft + ÁFA/m3 az ártalmatlanítási díj.”

2. §

Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.

Tiszacsege, 2023. január 31.
Szeli Zoltán
polgármester

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
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Általános indokolás

A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint a 2022. évben átlagosan 14,5 %-kal nőttek a
fogyasztói  árak.  Ezen  túlmenően  a  minimálbér  összege  16  %-kal,  a  garantált  bérminimum
összege pedig 14 %-kal nőtt 2023. január 1-jétől. Időközben kivezetésre került az üzemanyagár
stop is, mely a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet (a továbbiakban: Szolgáltató)
már év közepétől érintette, hiszen a kedvezményezettek köréből a jogi személyek jelentős része
kikerült,  így a továbbiakban már nem hatósági áron tudta a Szolgáltató tankolni a szennyvíz
begyűjtésére használt járművét. Mindezek indokolják azt, hogy a Képviselő-testület a módosítás
szerinti díjemelésről döntsön.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz 

A közszolgáltató által alkalmazható díj legmagasabb mértéke kerül emelésre mind az alapdíj,
mind  az  ürítési  díj  vonatkozásában.  Az ürítési  díj  a  módosítás  szerint  megbontásra  kerülne
begyűjtési,  illetve  ártalmatlanítási  díjra.  Ez  utóbbit  a  Tiszacsege  Kommunális  Szolgáltató
Szervezet  ugyan  beszedi  a  szolgáltatást  igénybe  vevőktől,  de  egyúttal  meg  is  fizeti  azt  a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére.

A 2. §-hoz 

A hatályba léptetésről rendelkezik.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 

A tervezett jogszabály: 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

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

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás alapdíjának 
és ürítési díjának emelése, valamint az 
ártalmatlanítási díjnak (amelyet ugyan beszed a 
szolgáltató, de azt tovább is fizeti a szennyvíz 
kezelését végző TRV Zrt. részére)  az ürítési díjba 
való beépítése növeli a szolgáltatást igénybe vevők 
kiadásait, azonban az Önkormányzatnak, illetve a 
szolgáltatást végző Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezetnek a megemelkedett 
költségei miatt szükséges ezen díjakat emelni. 

Gazdasági/költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotása csökkenti az 
Önkormányzatra, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtése vonatkozásában 
nehezedő anyagi terheket, amely a költségvetésben 
is meg fog jelenni. Az ártalmatlanítási díj, mely 
beépítésre kerülne az ürítési díjba, a 
szennyvízkezelést végző szolgáltató részére kerülne 
megfizetésre, azaz tényleges hasznot nem 
eredményez az Önkormányzatnak. 

Környezeti/egészségügyi következmények: 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
igénybevétele, a település lakói számára élhetőbb, 
tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken a 
környezet terhelése, a környezeti ártalmak 
mérséklődnek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet 
befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége/a 
jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

A rendelet módosítását a szolgáltatás 
veszteségessége, valamint a szennyvízkezelést 
végző szolgáltató által történő ártalmatlanítási díj 
felszámolása indokolja. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és 
alkalmazása pénzügyi többletforrást nem igényel.  

Kelt: 2023. január 24.   
 Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 
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Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2023. január 31. napján tartandó rendes ülésére  

Tárgy: Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltató) megnevezésű 
engedélyes szolgáltató által ellátott szociális alapszolgáltatások közül 2022. július 1. napjával 
a házi segítségnyújtás kikerült, viszont a szociális étkeztetést továbbra is ellátja a Szolgáltató. 
A szociális étkeztetés biztosítása vásárolt szolgáltatásként valósul meg. Tiszacsege 
Kommunális Szolgáltató Szervezet és Tiszacsege Város Önkormányzata közötti szolgáltatási 
szerződés határozza meg az étkeztetés és a hozzá kapcsolódó szállítás árát. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési 
díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi 
térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 

Az előterjesztés mellékletét képezi az önköltség meghatározásának levezetése. 

A szociális étkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzat rendelet 
szabályozza. 

A rendelet 6. számú melléklete a szociális étkeztetésre vonatkozó térítési díjakat, az alábbiak 
szerint határozza meg: 

- szociális étkeztetés intézményi
térítési díja

390 Ft/ellátási nap/fő + ÁFA 

- szociális étkeztetés intézményi
kiszállítási díja

130 Ft/ellátási nap/fő 

Felülvizsgálta a Hivatal Pénzügyi Irodája a mellékletet és az alábbi megállapítást tette: az 
általános forgalmi adóról szól 2007. évi CXXVII. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 
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a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült 
járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék 
beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb 
közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. Ez 
alapján a szociális étkeztetés intézményi kiszállítási díját a rendelet mellékletében ÁFA 
tartalommal szükséges meghatározni. Ezért nem javasoljuk a kiszállítási díj emelését, hiszen 
az ÁFA összege a jövőben terhelni fogja az igénybe vevőket 35,- Ft/ellátási nap/fő összeggel. 
 
A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának emelését az alábbi körülmények támasztják 
alá: a Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint a 2022. évben átlagosan 14,5 %-kal 
nőttek a fogyasztói árak. Ezen túlmenően a minimálbér összege 16 %-kal, a garantált 
bérminimum összege pedig 14 %-kal nőtt 2023. január 1-jétől. Időközben kivezetésre került 
az üzemanyagár stop is, mely a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet (a 
továbbiakban: Szolgáltató) már év közepétől érintette, hiszen a kedvezményezettek köréből a 
jogi személyek jelentős része kikerült, így a továbbiakban már nem hatósági áron tudta a 
Szolgáltató tankolni az ételkiszállítására használt járművét. 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi szerint javaslom meghatározni a szociális étkeztetésre 
vonatkozó térítési díjakat: 
 

- szociális étkeztetés intézményi 
térítési díja 

500 Ft/ellátási nap/fő + ÁFA 

- szociális étkeztetés intézményi 
kiszállítási díja 

130 Ft/ellátási nap/fő + ÁFA 

 
Amennyiben a szolgáltatási díj mértékének emelése mellett dönt a Testület, akkor szükséges 
figyelemmel lenni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. 
§-ára, miszerint „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a 
fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” Tehát 
legkorábban 2023. március 3. napjával léptehető hatályba a módosító rendelet. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet 
módosítását elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Tiszacsege, 2023. január 24. 
 
 

Szeli Zoltán s.k. 
  polgármester 
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
TISZACSEGEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 
ÖNKÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 

2023. 

 
FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS: 73.810 Ft x 81 fő = 5.978.610 Ft 
 
KIADÁSOK ÖNKÖLTSÉGE: 695 Ft/adag/nap 

 
Az ebéd vásárolt élelmezésként kerül megvásárlásra a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettől 
nettó 695,-Ft + áfa/nap, azaz bruttó 883 forint/nap áron. 
 

 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS LAKÁSRA SZÁLLÍTÁSÁNAK ÖNKÖLTSÉG 

ALAPJÁN SZÁMÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 2023. 
 
 
KIADÁSOK ÖNKÖLTSÉGE: 130 Ft/adag/nap  
 
 
Az étel lakásra szállításának 2023. évre tervezet önköltsége 1 ételadagra: a Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet által kötött, jelenleg hatályos szerződés szerint nettó 130,- Ft + ÁFA/nap. 
 
 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA: 
 
1. Szociális étkeztetés: 

a) önköltség:  695 Ft/ellátási nap/fő (nettó) 
b) intézményi térítési díj: 390 Ft/ellátási nap/fő (nettó) 
c) intézményi kiszállítási díj: 130 Ft/ellátási nap/fő (nettó) 
 

 
Tiszacsege, 2023. 01. 25. 

 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 1.) önkormányzati
rendelete

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.

27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tiszacsege  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és
a (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében, és a Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX. törvény 13.  §  (1)  bekezdés  8a.  pontjában
meghatározott  feladatkörében  eljárva,  figyelemmel  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Korm. rendeletre, a következőket rendeli el:

1. §

A személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátásokról,  azok  igénybevételéről  és  a  fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.

2. §

Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.

Tiszacsege, 2023. január 31.
Szeli Zoltán
polgármester

Dr. Lajter Zoltán
jegyző

1



1. melléklet a 2/2023. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2



Általános indokolás

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának emelését az alábbi körülmények támasztják alá: a
Központi  Statisztikai  Hivatal  számításai  szerint  a  2022.  évben  átlagosan  14,5  %-kal  nőttek  a
fogyasztói árak. Ezen túlmenően a minimálbér összege 16 %-kal, a garantált bérminimum összege
pedig 14 %-kal nőtt 2023. január 1-jétől. Időközben kivezetésre került az üzemanyagár stop is, mely
a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet (a továbbiakban: Szolgáltató) már év közepétől
érintette,  hiszen  a  kedvezményezettek  köréből  a  jogi  személyek  jelentős  része  kikerült,  így  a
továbbiakban  már  nem hatósági  áron  tudta  a  Szolgáltató  tankolni  az  ételkiszállítására  használt
járművét.  Mindezek indokolják  azt,  hogy a Képviselő-testület  a  módosítás  szerinti  díjemelésről
döntsön.
  

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez 

A rendelet  6.  melléklete  tartalmazza  a  szociális  étkeztetéssel  kapcsolatos  intézményi  térítési
díjakat, melyek közül a szociális étkeztetés intézményi térítési díja kerülne emelésre.

Az általános forgalmi adóról  szól  2007.  évi  CXXVII.  törvény 70.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja
alapján a  termék értékesítése,  szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a
felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a
termék  beszerzőjére,  szolgáltatás  igénybevevőjére,  így  különösen:  a  bizománnyal,  egyéb
közvetítéssel,  csomagolással,  fuvarozással  és  biztosítással  összefüggő díjak  és  költségek.  Ez
alapján  a  szociális  étkeztetés  intézményi  kiszállítási  díját  a  rendelet  mellékletében  ÁFA
tartalommal szükséges meghatározni.

A 2. §-hoz 

A hatályba léptetésről rendelkezik.

3



1. számú melléklet a 2/2023. (.......) önkormányzati rendelethez 
 

6. számú melléklet a 9/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 
 

Szociális ellátások térítési díjai 
 
 

1. Szociális étkeztetés térítési díjai: 
 

1.1. Szociális étkeztetés: 
a) intézményi térítési díj: 500 Ft/ellátási nap/fő 
b) intézményi kiszállítási díj:  130 Ft/ellátási nap/fő 

 
 
A térítési díjak összege az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.  
 
 



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 

A tervezett jogszabály: 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a 

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

módosítása 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletnek társadalmi hatása annyiban van, 
hogy a szociális étkeztetést igénybe vevőknek 
magasabb térítési díjat kell fizetniük 
figyelemmel az időközben bekövetkezett 
élelmiszer nyersanyag költség emelkedésre, 
valamint a bérköltségek emelkedésére. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása annyiban van, hogy az elmúlt 
időszakban történt fogyasztási árindex 
emelkedés, valamint a 2023. januári 
béremelések okozta többlet terhek a 
módosítással együtt járó díjemeléssel 
csökkenthetőek. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az elmúlt években tapasztalható inflációs 
hatás, illetve az élelmiszeralapanyagok árának 
emelkedése miatt.  

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

A szociális étkeztetés vesztesége tovább 
növekszik.   

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása 
és alkalmazása pénzügyi többletforrást nem 
igényel.  

Kelt: 2023. január 24.  
  

Dr. Lajter Zoltán s.k. 
jegyző 

 
 



                    

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2023. január 31. napján tartandó rendes ülésére  

Tárgy: Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) által tartalmazott díjak legutóbb 2022. október 1-ei hatállyal kerültek 
emelésre 10 %-kal. Azonban ezen emelés nem kompenzálta teljeskörűen az előtte lévő 6 éves 
időszakban jelentkezett fogyasztói árindex emelkedést, illetve a bérnövekedéseket sem. 
Mindemellett a Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint csak a 2022. évben átlagosan 
14,5 %-kal nőttek a fogyasztói árak. Ezen túlmenően a minimálbér összege 16 %-kal, a 
garantált bérminimum összege pedig 14 %-kal nőtt 2023. január 1-jétől. Időközben kivezetésre 
került az üzemanyagár stop is, mely a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet (a 
továbbiakban: Szolgáltató) már év közepétől érintette, hiszen a kedvezményezettek köréből a 
jogi személyek jelentős része kikerült, így a továbbiakban már nem hatósági áron tudta a 
Szolgáltató tankolni a halottszállításra használt járműveit. Ezért Katona Imre Intézményvezető 
Úr által javasoltak szerint a Rendelet 2. és 3. mellékletében foglalt díjak 15 %-os emelésére 
teszek javaslatot. 

Azonban a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésének 
megfelelően a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervei véleményének kikérését 
követően lehetséges csak a Rendelet módosítása. A hivatkozott jogszabály nem írja elő azt, 
hogy a fogyasztóvédelmi érdek-képviseleti szervek véleményéhez kötve van a Testület, csupán 
véleményeztetésre kell őket felkérni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2023. január 24. 

  Szeli Zoltán s.k. 
   polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 
E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
 
 

…/2023. (I. ...) KT. számú HATÁROZAT 
 

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 
 
  



1. melléklet a …./2023. (I. …) KT. számú határozathoz 

 
 

A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama, valamint a megváltás és 
újraváltás- általános forgalmi adó nélkül feltüntetett – díjai 

 
 

 A B C 

1.  Temetési helyek Használati idő Megváltási/ újraváltási díj 

2.  Egyes sírhely 25 év 16 700 Ft 

3.  Kettős sírhely 25 év 27 830 Ft 

4.  Urnafülke 25 év 55 660 Ft 

5.  Urnasírhely 25 év 37 950 Ft 

6.  Kétszemélyes sírbolt 60 év 115 575 Ft 

7.  Négy-hatszemélyes sírbolt 60 év 180 895 Ft 

 
 

  



 
2. melléklet a …./2023. (I. …) KT. számú határozathoz 

 

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja, a temetőfenntartási hozzájárulás 
díja és a temetőbe való behajtás díja 

(az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 
 

 A B 

1.  Sírásás és visszahantolás (normál mélységű sír) 18 365 Ft 

2.  Sírásás és visszahantolás (mélyített sír) 25 045 Ft 

3.  Sírhelynyitás és visszahantolás (normál mélységű sír) 18 365 Ft 

4.  Sírhelynyitás és visszahantolás (mélyített sír) 25 045 Ft 

5.  Urnasír ásás és visszahantolás 5 015 Ft 

6.  Urnasírhely nyitása és visszahantolása 5 015 Ft 

7.  Ravatalozás 20 875 Ft 

8.  Gyászgépkocsi használata 10 120 Ft 

9.  Az elhunyt hűtése (Ft/nap) 1 670 Ft 

10.  Exhumálásának díja, ha a sírban egy koporsó található 15 180 Ft 

11.  Exhumálásának a díja, ha a sírban két koporsó található 22 770 Ft 

12.  Exhumálás utáni újratemetés 15 180 Ft 

13.  Urnaelhelyezés 3 035 Ft 

14.  Koporsó sírbahelyezése 6 070 Ft 

15.  Temetőfenntartási hozzájárulás díja (síremlékenként kell megfizetni) 3 035 Ft 

16.  A temetőbe való behajtás díja 0 Ft 

17.  Ravatali teremdíj 18 365 Ft 

 
 





                    

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2023. január 31. napján tartandó rendes ülésére  

Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Termálstrandban 2023. február 1. napjától alkalmazandó 
jegyárak megállapítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tiszacsegei Termálstranddal kapcsolatos jelenleg hatályos és alkalmazandó díjakat a 
86/2022. (VI. 30.) KT. számú határozat tartalmazza, mely határozat jelen előterjesztéshez 
mellékelten csatolásra kerül. 

A Képviselő-testület legutoljára 2022. július 1. napjával emelte ezen díjakat átlagosan 15 %-
kal. 

A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint a 2022. évben átlagosan 14,5 %-kal nőttek a 
fogyasztói árak. Ezen túlmenően a minimálbér összege 16 %-kal, a garantált bérminimum 
összege pedig 14 %-kal nőtt 2023. január 1-jétől. 

Egyeztetve a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetőjével, a 
Termálstranddal kapcsolatos díjakat – differenciált emeléssel – a határozati javaslat melléklete 
szerinti tartalommal javasoljuk meghatározni.  

Fontos kiemelni, hogy mivel nem rendeletalkotási tárgykörbe tartozik a jelen előterjesztés 
tárgyát képező díjak felülvizsgálata, ezért a Testület 2023. február 1. napjával megemelheti 
azokat.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2023. január 24. 

             Szeli Zoltán s.k. 
              polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 
E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
 
 

…/2023. (I. ...) KT. számú HATÁROZAT 
 

a Tiszacsegei Termálstrandban 2023. február 1. napjától alkalmazandó jegyárak 
megállapításáról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei 
Termálstrandban 2023. február 1. napjától alkalmazandó jegyárak megállapítására vonatkozó 
javaslatot és a következő döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Termálstrandban 
2023. február 1. napjától alkalmazandó jegyárakat jelen határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal állapítja meg. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

Katona Imre intézményvezető 
  



1. számú melléklet a …./2023. (I. …...) KT. számú határozathoz 
 
 
 

Tiszacsege Termálstrandban 
alkalmazandó jegyárak 

 

MEGNEVEZÉS: ÁFÁ-val növelt ár (Ft) 
2023. február 1. napjától 

TERMÁLSTRAND:  
Felnőtt belépőjegy 2 000 
Nyugdíjas belépőjegy 1 800 
Gyermek, diák belépőjegy 1 800 
Felnőtt fürdő bérlet 5+1 alkalmas 10 000 
Felnőtt fürdő bérlet 10+1 alkalmas 19 500 
Gyermek, diák fürdő bérlet 5+1 alkalmas 6 000 
Gyermek, diák fürdő bérlet 10+1 alkalmas 9 500 
Nyugdíjas fürdő bérlet 5+1 alkalmas 6 000 
Nyugdíjas fürdő bérlet 10+1 alkalmas 9 500 
Kedvezmények:  
Családi belépőjegy: (szülők + 2 gyermek /18 éves korig/) 

- több gyermek esetén minden további gyermek jegye 
7 000 
1 500 

Csoportos kedvezmény (20 fő felett) 10% 
Tiszacsegei állandó lakcímmel rendelkező lakosok belépőjegye 
(felnőtt, gyermek, nyugdíjas időponttól függetlenül) 

50 % a felnőtt belépőjegy 
árából  

Tiszacsegei állandó lakcímmel rendelkező lakosok fürdő bérlete 
5+1 alkalmas (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) 

50 % a felnőtt 5+1 alkalmas 
fürdő bérlet árából 

(3 000 Ft) 

Tiszacsegei állandó lakcímmel rendelkező lakosok fürdő bérlete 
10+1 alkalmas (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) 

50 % a felnőtt 10 alkalmas 
fürdő bérlet árából 

(9 750 Ft) 
A tiszacsegei állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjasok 
kedvezménye (pénteki napokon) 

100 % 
(Ingyenes a belépés.) 



Délutáni fürdő jegy (16 óra után):  
Felnőtt  1 200 
Gyermek 1 200 
Nyugdíjas  1 200 
Családi belépőjegy (szülők + 2 gyermek) 

- több gyermek esetén minden további gyermek jegye 
4 500 
800 

Szauna 1 fő 2 000 
Öltöző szekrény (+ 1 000 Ft letéti díj) 400 
Kabin (+ 1 000 Ft letéti díj) 400 
 
 
 



Tiszacsege Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

 
 

 
K  I  V  O  N  A  T 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. június 30-án megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

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

 
a Tiszacsegei Termálstrandban 2022. július 1. napjától alkalmazandó jegyárak 

megállapításáról 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei 
Termálstrandban 2022. július 1. napjától alkalmazandó jegyárak megállapítására vonatkozó 
javaslatot és a következő döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület a Tiszacsegei Termálstrandban 
2022. július 1. napjától alkalmazandó jegyárakat jelen határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal állapítja meg. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

Katona Imre intézményvezető 
 
 

K. m. f. 
 
 
     Szeli Zoltán s.k.      Dr. Lajter Zoltán s.k. 
       polgármester       jegyző 
 
 
 
A kivonat másolat hiteléül: 
 
Tiszacsege, 2022. június 30. 

 
 
   Berecz Klaudia 

 jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 



1. számú melléklet a 86/2022. (VI. 30.) KT. számú határozathoz 
 
 
 

Tiszacsege Termálstrandban 
alkalmazandó jegyárak 

 

MEGNEVEZÉS: ÁFÁ-val növelt ár (Ft) 
2022. július 1. napjától 

TERMÁLSTRAND:  
Felnőtt belépőjegy 1 500 
Nyugdíjas belépőjegy 1 150 
Gyermek, diák belépőjegy 1 150 
Felnőtt úszójegy (8-10 óráig) 630 
Gyermek, diák úszójegy 480 
Nyugdíjas úszójegy (8-10 óráig) 480 
Felnőtt fürdő bérlet 5 alkalmas 6 550 
Felnőtt fürdő bérlet 10 alkalmas 12 300 
Gyermek, diák fürdő bérlet 5 alkalmas 4 800 
Gyermek, diák fürdő bérlet 10 alkalmas 9 000 
Nyugdíjas fürdő bérlet 5 alkalmas 4 800 
Nyugdíjas fürdő bérlet 10 alkalmas 9 000 
  
Kedvezmények:  
Családi belépőjegy: (szülők + 2 gyermek /18 éves korig/) 

- több gyermek esetén minden további gyermek jegye 
4 150 
860 

Csoportos kedvezmény (20 fő felett) 10% 
Tiszacsegei állandó lakcímmel rendelkező lakosok belépőjegye 
(felnőtt, gyermek, nyugdíjas időponttól függetlenül) 

50 % a felnőtt belépőjegy 
árából (750 Ft) 

Tiszacsegei állandó lakcímmel rendelkező lakosok fürdő bérlete 
5 alkalmas (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) 

50 % a felnőtt 5 alkalmas 
fürdő bérlet árából 

(3 275 Ft) 

Tiszacsegei állandó lakcímmel rendelkező lakosok fürdő bérlete 
10 alkalmas (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) 

50 % a felnőtt 10 alkalmas 
fürdő bérlet árából 

(6 150 Ft) 
A tiszacsegei állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjasok 
kedvezménye (pénteki napokon) 

100 % 
(Ingyenes a belépés.) 



Délutáni fürdő jegy (16 óra után):  
Felnőtt belépőjegy 1 035 
Gyermek, diák belépőjegy 800 
Nyugdíjas belépőjegy 800 
Családi belépőjegy (szülők + 2 gyermek) 

- több gyermek esetén minden további gyermek jegye 
2 530 
575 

  
Szauna 1 fő (+ 200 Ft letéti díj) 1 265 
Öltöző szekrény (+ 200 Ft letéti díj) 290 
Kabin (+ 200 Ft letéti díj) 575 
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Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. január 31-én tartandó rendes testületi ülésére 

Tárgy: Tájékoztatás a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) 
bekezdésének f) pontja alapján a jegyző évente beszámol a Tiszacsegei Közös Önkormányzati 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tevékenységéről.  

2021. január 1. napjától a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Tiszacsegei Közös Önkormányzati 
Hivatal néven működik tovább Újszentmargita Község Önkormányzatának hivatali feladatait 
is ellátva. Az új struktúra új szervezeti és működési szabályzatot kívánt meg, valamint az egyéb 
pénzügyi és nem pénzügyi tárgyú szabályzatokat is módosítani kellett. Szabályozni kellett 
többek között a kiadmányozás jogát Újszentmargita vonatkozásában is, melynek 
eredményeként az Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 
rendeletek aláírásán kívül minden egyéb ügyben a kirendeltség-vezető rendelkezik aláírási 
joggal. Összhangba kellett hozni az egyes juttatások, illetménykiegészítések és pótlékok 
mértékét és összegét is Újszentmargita és Tiszacsege dolgozói vonatkozásában. 

2021. évben 5 fő dolgozott Újszentmargitán, illetve átlagosan 18 fő Tiszacsegén. 2023. év 
február 1. napjával az engedélyezett létszám összesen 25 fő. Újszentmargita esetében 6 fő, míg 
Tiszacsege esetében 19 fő. Összességében elmondható, hogy a kapcsolat jó az Újszentmargitai 
Kirendeltségen dolgozó kollégákkal, illetve a település polgármesterével. 

Tiszacsege székhelytelepülésként vesz részt a Hivatal munkájában, így a Kirendeltség 
vonatkozásában felmerült adatok nem relevánsak jelen tájékoztatásban. 

Kiemelendő, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 134/2022. (X.13.) 
KT. számú határozatával döntött az energiamegtakarítással kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételéről. A döntés érintette a Hivatal épületét is. Ennek keretében home office munkarend 
került bevezetése a köztisztviselőknél 2022. november 07. napi héttől a csütörtöki és pénteki 
napokra vonatkozóan. 

Hivatalunkban a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján három iroda 
működik: a Titkársági-, Hatósági- és Pénzügyi Iroda.  

A Hivatalnál betöltött egyes munkakörök elnevezése 2023. február 1. napjával megváltozik, 
tekintettel arra, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

TISZACSEGEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
JEGYZŐJE 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 
e-mail: jegyzo@tiszacsege.hu  *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/
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Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározásáról 
szóló 1/2023. (I. 17.) KT. számú határozatával módosította azokat. 
 
Pénzügyi Iroda 
 
A Pénzügyi Iroda működését nem kívánom részletesen bemutatni tekintettel arra, hogy minden 
rendes testületi ülésen Irodavezető Asszony részletesen beszámol Tiszacsege Város 
Önkormányzata pénzügyi helyzetéről, illetve a tevékenységükről. A Pénzügyi Iroda alá tartozó 
5 fő munkatárs az Önkormányzat és az egyes intézmények gazdálkodását szakszerűen végzik 
a hatályos jogszabályok alapján. 
 
Az alábbi grafikonon bemutatásra és összehasonlításra kerül a 2021. évben, valamint a 2022. 
évben érkezett számlák mennyisége: 
 

 
 
Titkársági Iroda 
 
A Titkársági Irodát a mindenkori jegyző vezeti. A Titkársági Iroda alá tartoznak a titkársági, az 
iktatási, a munkaügyi, illetve az informatika feladatok, mely feladatokat ellátó kollégák a tőlük 
elvárható legnagyobb tudással végzik munkájukat. A Titkársági Iroda látja el többek között a 
polgármesteri és jegyzői titkársági feladatokat, az igazgatási feladatokat, az egyes választások 
megszervezésével, lebonyolításával, a népszámlálás előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 
továbbá a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületével, a Képviselő-testület 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságával, valamint a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületével kapcsolatos feladatokat is. Ezenkívül még sok-sok olyan feladata van a 
Titkársági Irodának, melyeket részletesen az egyes kollégák munkaköri leírása tartalmaz.  
 
A hatályos iratkezelési szabályzat alapján tovább folytattuk az egyes irodákban fellelhető 
selejtezhető iratok összeírását. Az irattárban található dokumentumok jelentős része 2022 
nyarán átválogatásra és irattározásra került. A selejtezési jegyzőkönyv jóváhagyásra került az 
illetékes levéltár által. Így a fűtési időszak kezdetével már a selejtezhető iratok 
megsemmisítésre kerülhettek, melyekkel az enyhe időszakban több hétig tudtunk egyúttal 
fűteni is.  Egyedül a pénzügyi tárgyú dokumentumok várnak még selejtezésre, melyet a 2023. 
évben szeretnék elvégezni. 
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A 2021. évre tervezett országos népszámlálást a koronavírus miatt 2022. őszére halasztották el. 
A népszámlálásban 1 fő helyi népszámlálási felelős, 1 fő népszámlálási biztos, 1 fő 
népszámlálási koordinátor, 18 fő számlálóbiztos és 2 fő felülvizsgáló vett részt. 
 
 
 
Iktatással kapcsolatos főbb mutatószámok: 
 

 
 

 
 
 
A Titkársági Iroda végzi a kifüggesztéssel kapcsolatos feladatokat is: 
 

Ügytípus Száma (db) 
Adásvételi szerződések kifüggesztése 56 
Haszonbérleti szerződések kifüggesztése 19 
Egyéb hirdetmény kifüggesztés (bíróság, 
rendőrség) 

81 

Áttétel más szervekhez  9 
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Iratselejtezési jegyzőkönyv 7 
 
 
 
A Képviselő-testület 2022. évi munkájáról a főbb mutatószámok: 
 
 Száma (db) 
Rendelet 23 
Határozat 176 
Bizottsági határozat 196 
Rendes testületi ülések 11 
Rendkívüli testületi ülések 6 
Közmeghallgatással egybekötött rendes 
testületi ülés: 

1 

Lakossági fórum 1 
 
 
Hatósági Iroda 
 
A Hatósági Irodát 2022. október 1. napjával Kótiné dr. Losonczi Zsuzsanna hatósági 
irodavezető látja el. A Hatósági Iroda szerteágazó feladatokat lát el, így kisebb egységre bontva 
kívánom többnyire számszerűsíthető módon bemutatni az ott dolgozó kollégáim elvégzett 
munkáját: 
 

Műszaki Csoport 
Ügytípus Száma (db) 

Közműnyilvántartási ügyek  44 
KSH Elektra adatszolgáltatás 16 
Területtisztítás iránti kérelmek  13 
Ingatlanok időszakos használatának 
igazolása iránti kérelem  

12 

Iratmásolat iránti kérelem   11 
Felszólítás gazmentesítésre  57 
Kötelezés gazmentesítésre  17 
Közterület használat iránti kérelem (árusítás, 
úthasználat céljából) 

25 

Telekalakítással kapcsolat kérelmek 3 
Méhészek értesítése  126 
Felszólítás hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás megkötésére, bírság 
kiküldése 

145 

Kommunális hulladékszállításra kötelezés 
után kötött megállapodások száma (lakos a 
szolgáltatóval) 

124 

Szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása  212 
EB összeíró adatlapok feldolgozása  214 
Kóbor kutyák elszállíttatása 50 
Önkormányzati ingatlanok 
energiafogyasztásának felülvizsgálata 

13 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok  7 
 
A műszaki csoport a fentieken kívül az alábbi feladatokat látta el a 2022. évben: 
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• Önkormányzati ingatlanok energiafogyasztásának vizsgálata, nyomonkövetése, 

árajánlatok kérése; 
• Közmű nyilvántartási ügyek (mérőóra átírások, szerződések megkötése); 
• Önkormányzati bérlakások átadása-átvétele; 
• Szelektív hulladékgyűjtők osztása, osztás lezárása, megmaradt edények 

visszaszállíttatása; 
• Területtisztítási engedélyek kiadása; 
• Földhivatali ügyintézések, telekalakítási eljárásokban részvétel; 
• Tulajdoni lapok lekérése pályázatokhoz, belső ügyekhez 
• Menetrend változtatás iránti kérelem (Volánbusz Zrt.); 
• Közterületen lévő fa kivágása iránti kérelmek; 
• Önkormányzat vagyonbiztosításának felülvizsgálata, biztosítási káresemények 

ügyintézése; 
• Házszámrendezés előkészülete, ingatlanok megtekintése, számozása; 
• Közvilágítás meghibásodás bejelentése. 

 
 

Adó Csoport 
Ügytípus Száma (db) 

Adózók: - magánszemély 
- vállalkozó 
- egyéni vállalkozó 

 

4885 
337 
292 

Határozat 378 
Végzés 0 
Értesítő: - elektronikusan küldve 

- nem elektronikusan küldve 
490 
3987 

Felhívás: - elektronikusan küldve 
- nem elektronikusan küldve 

204 
4780 

Egyéb (szabálysértés, tudakozvány) 258 
Végrehajtási eljárások (fizetési letiltás, 
inkasszó, gépjárművek forgalomból való 
kivonása) 

75 

OKO nyomtatvány 5 
Helyi iparűzésiadó bevallás 607 
Idegenforgalmiadó bevallás 170 
Talajterhelési díj bevallás 790 
Adószámlakivonat 800 
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása 307 

 
A Hivatal 2022. évi adóztatásával kapcsolatos tájékoztatója a 2023. február havi rendes testületi 
ülésre kerül előterjesztésre. 
 
 

Szociális Csoport 
Ügytípus Száma (db) 

Lakásfenntartási támogatás 328 
Gyógyszertámogatás 48 
Rendkívüli települési támogatás (egyszeri 
segély) 

- pénzbeli 

438 
 

                     382  
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- természetbeni (fa)                       56 
 

 
Rendkívüli települési támogatás (rendszeres 
segély) 

2 

Rendkívüli települési támogatás (temetési 
támogatás) 

38 

Időskorúak támogatása 684 
Iskolakezdési támogatás 211 
Újszülöttek támogatása 23 
"Babafa" projekt 10 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 440 
Szociális célú tűzifa támogatás 658 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 10 
Szünidei gyermekétkeztetés: 
 
Tavaszi 
Nyári 
Őszi 
Téli 

 
 

121 
289 

- 
150 

Első lakáshoz jutók támogatását igénylők 
száma 

18 

Első lakáshoz jutók támogatásában 
részesülők száma 

13 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármestere elfogadta a települési támogatásokról szóló 
10/2021. (V.25.) önkormányzati rendeletet, mely a korábbi ugyanezen tárgyú rendelet helyébe 
lépett. Az elfogadott rendelet több olyan új támogatási formát is bevezetett a településen, ami 
korábban nem volt. Ilyen volt például a rendszeres rendkívüli települési támogatás, az 
időskorúak támogatása, az újszülöttek támogatása, valamint az iskolakezdési támogatás is. 
Ezen kívül a korábbi rendeletben is szabályozott lakásfenntartási támogatás, 
gyógyszertámogatás és temetési támogatás összegét is megemelte a Testület az új rendelet 
elfogadásával egyidejűleg. Ezen kívül a „Baba-fa” projekt is elindításra került a 2021. évben. 
 
 

Anyakönvvi igazgatási feladatok és hagyatéki ügyintézés 
Ügytípus Száma (db) 

Házasságkötés 30 
Helyben születés 0 
Haláleset (helyben anyakönyvezett) 26 
Hagyatéki és póthagyatéki eljárás 125 
Anyakönyvi kivonat kiadása 213 
EAK rögzítés 70 
Házassági névmódosítás 12 
Hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos 
felterjesztés 

2 

Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai 
elismerő nyilatkozat  

13 + 1 megállapodás születendő gyermek 
családi nevéről reprodukciós eljárásban 

Házasságkötés engedélyezése 19 (ebből 2 db mindkettő alól + 3 kk. hk. és 
1 külföldi állampolgár hk. engedélyezése 

Született gyermekre tett apai nyilatkozat 5 
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Haláleset 74 
Született gyermek 48 

 
A 2022. évtől az anyakönyvezést és a hagyatéki ügyek intézését már új kolléganő végezte 
tekintettel arra, hogy a korábbi anyakönyvvezetőnk anyai örömök elé nézett. Az új kolléganő 
az anyakönyvi szakképesítést megszerezte, így a jogszabályoknak megfelelő képzettséggel és 
végzettséggel vághatott neki az új feladatainak. 
 

Ipar, kereskedelem, szálláshely 
Ügytípus Száma (db) 

Kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó 
hatósági eljárások: 

- nyilvántartásba vétel 
- megszüntetés 
- módosítás 

 
 

8 
3 
1 

Szálláshely tevékenységhez kapcsolódó 
hatósági eljárások: 

- bejelentés 
- módosítás 
- megszüntetés 
- hatósági ellenőrzés 

 
 
5 
2 
3 
17 

Telepengedély nyilvántartás 2022. évi adatai: 
- bejelentés köteles 
- engedély köteles 
- 3,5 tonnát meghaladó gépjármű 

tárolása 

 
6 
1 
1 

 
 

Egyéb hatósági ügyek 
Ügytípus Száma (db) 

Birtokvédelmi eljárás 6 
Egyéb panasz 3 
Első lakáshoz jutók támogatásához 
kapcsolódó eljárás 

18 

Hatósági bizonyítvány 7 
Házszámrendezés, házszám igazolás 30 
Költségalapú bérlakások bérbevételére kiírt 
pályázati eljárások 

5 

Közterület használati engedély, felszólítás  13 
Lakásbérleti szerződések felülvizsgálata: 

- költségalapú bérlakás 
- szolgálati bérlakás 
- szociális bérlakás 
- szükséglakás 

 
13 
1 
2 
1 

Statisztikai adatszolgáltatás  8 
Szakhatósági állásfoglalás 3 
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti 
szerződéseinek felülvizsgálata  

7 

Önkormányzati tulajdonú helyiségek 
bérbevételére kiírt pályázati eljárások  

4 

Településképi eljárás  5 
Tulajdonosi hozzájárulás 11 
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Új ügytípusként jelentkezett a 2022. évben a többgenerációs családi házban élő családok 
rezsicsökkentésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása 
 
A Hivatal belső ellenőrzésére éves belső ellenőrzési terv alapján kerül sor. A 2022. évre 
vonatkozó belső ellenőrzésről készült jelentést a Testület elfogadta. A jelentésben Varga Péter 
belső ellenőr hiányosságot, eltérést nem tapasztalt a Hivatal vonatkozásában. A következő évre 
vonatkozó belső ellenőrzési terv szintén elfogadásra került. 
 
Összességében elmondható, hogy Hivatalunk működése a 2022. november 10-e óta működő 
csütörtöki és pénteki home office munkavégzési rendben is kiegyensúlyozott volt. Ezúton is 
köszönöm kollégáimnak az egész éves munkájukat. 
 
Kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Tiszacsege, 2023. január 25. 
 
         Dr. Lajter Zoltán s.k. 
                  jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

…/2023. (I. ...) KT. számú HATÁROZAT 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről készült beszámoló 
elfogadásáról 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről készült beszámolót és az alábbi döntést 
hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a Tiszacsegei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről készült beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 



                    

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Lajter Zoltán 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2023. január 31-én tartandó rendes testületi ülésére 

Tárgy: Beszámoló a társadalmi szervezeteknek nyújtott 2022. évi támogatás felhasználásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idén is beszámoltak a társadalmi szervezetek az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról. Tiszacsege Város Önkormányzata 2022. évben az 
alábbi társadalmi szervezetekkel kötött támogatási szerződést, valamint nyújtott támogatást. 

 Társadalmi szervezetek   2022. évi teljesítés 
Társadalmi szervezetek 

által elszámolt összeg 
(adatok Ft-ban) 

Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 225.000- 225.000-  
Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 30.000- 30.000- 
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei 
Egyesülete 
Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület           

50.000- 

225.000- 

50.000- 

 225.000- 
ÖSSZESEN: 530.000-                                   530.000- 

A társadalmi szervezetek 2022. december 31-ig eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek. 
Minden társadalmi szervezettől hiánytalanul megérkezett a pénzügyi és szakmai beszámoló, 
és mellékletként a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok. 

A beszámolók tartalmát az alábbiak szerint kívánom részletezni: 

 Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 225.000- Ft támogatást kapott az
önkormányzatunktól. A támogatás összegét étkezési, nevezési díjakra, üzemanyag és
utazási költségekre, illetve közjegyzői és könyvelési költségekre fordította.

 A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület részére 30.000- Ft. támogatás került
kifizetésre. Az egyesület a támogatás összegét a Pedagógusok arcképcsarnoka XXI.
kötete kiadására fordította.

 A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 50.000- Ft támogatást kapott
az önkormányzatunktól. Az egyesület a támogatási összeg felhasználásával
Őszbúcsúztató rendezvényt, közösségteremtő, építő napot szervezett a tiszacsegei
mozgáskorlátozott emberek részére 2022. november 3-án. A támogatás összegét a
rendezvény költségeihez használta fel.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu   *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/



 A Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 225.000- Ft támogatás kapott az 
önkormányzatunktól. Az egyesület a támogatás összegét könyvelési szolgáltatás, utazási 
költségek, telefon költségek, illetve tisztítószer vásárlás költségeinek fedezésére 
használta fel. 

 Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány-Egyek Mentőállomás 2021. évben 100.000- Ft 
támogatásban részesült az önkormányzatunktól. A közalapítvány kérelmet nyújtott be 
Tiszacsege Város Önkormányzatához, a támogatás 2022. évi felhasználása érdekében. A 
támogatási összeget 2022-ben egy Oxylog 3000+ lélegeztető gép vásárlására fordították. 
Az eszköz 2023-ban érkezett meg az Egyeki Mentőállomás részére. 

A beszámolók ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az Önkormányzat által támogatott 
társadalmi szervezetek a támogatott célnak megfelelően használták fel az átadott 
pénzeszközöket. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

 

Tiszacsege, 2023. január 25.   
 

                Szeli Zoltán s.k. 
       polgármester 

 
 

   
                                                                                                                                             Előkészítette:  

Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI  JAVASLAT: 

 
 
 

……/2023. (I. ....) KT. számú HATÁROZAT 
 

a társadalmi szervezeteknek nyújtott 2022. évi támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a társadalmi 
szervezeteknek nyújtott 2022. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. A Képviselő-testület a társadalmi szervezeteknek nyújtott 2022. évi támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről az érintett 
társadalmi szervezeteket tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
 
 
 

























































































                    

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2023. január 31-én tartandó rendes testületi ülésére 

Tárgy: Javaslat a polgármester éves szabadságolásának ütemezésére vonatkozó terv 
elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. 
§-a tartalmazza a főállású polgármester szabadságával kapcsolatos előírásokat az alábbiak
szerint: a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület
minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot
az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester
a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben,
vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést
követően veheti igénybe.

Szabadságom ütemezése során a tárgyévi munkaszüneti napok és ünnepnapok, továbbá az 
előző évről áthozott szabadságom figyelembevételével az alábbi javaslatot terjesztem a Tisztelt 
Képviselő-testület elé, 91 munkanap szabadság vonatkozásában: 

Szabadság időszak Munkanapok 
száma első napja utolsó napja 

2023. február 8. (szerda) 2023. február 10. (péntek) 3 
2023. február 13. (hétfő) 2023. február 17. (péntek) 5 
2023. március 6. (hétfő) 2023. március 10. (péntek) 5 
2023. március 20. (hétfő) 2023. március 22. (szerda) 3 
2023. április 3. (hétfő) 2023. április 6. (csütörtök) 4 
2023. április 11. (kedd) 2023. április 14. (péntek) 4 
2023. április 26. (szerda) 2023. április 28. (péntek) 3 
2023. május 2. (kedd) 2023. május 3. (szerda) 2 
2023. május 24. (szerda) 2023. május 26. (péntek) 3 
2023. június 8. (csütörtök) 2023. június 9. (péntek) 2 
2023. június 12. (hétfő) 2023. június 16. (péntek) 5 
2023. július 3. (hétfő) 2023. július 7. (péntek) 5 
2023. július 17. (hétfő) 2023. július 19. (szerda) 3 
2023. augusztus 7. (hétfő) 2023. augusztus 11. (péntek) 5 
2023. augusztus 14. (hétfő) 2023. augusztus 18. (péntek) 5 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu  *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/



2023. szeptember 4. (hétfő) 2023. szeptember 8. (péntek) 5 
2023. szeptember 18. (hétfő) 2023. szeptember 22. (péntek) 5 
2023. október 12. (csütörtök) 2023. október 13. (péntek) 2 
2023. október 16. (hétfő) 2023. október 17. (kedd) 2 
2023. október 25. (szerda) 2023. október 27. (péntek) 3 
2023. október 30. (hétfő) 2023. október 31. (kedd) 2 
2023. november 2. (csütörtök) 2023. november 3. (péntek) 2 
2023. november 14. (kedd) 2023. november 17. (péntek) 4 
2023. december 11. (hétfő) 2023. december 15. (péntek) 5 
2023. december 22. (péntek) 2023. december 22. (péntek) 1 
2023. december 27. (szerda) 2023. december 29. (péntek) 3 

   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
Tiszacsege, 2023. január 25. 
 
 
         Szeli Zoltán s.k. 
           polgármester  
 
 
  



 
HATÁROZATI JAVASLAT:  
 
 

…/2023. (I. ….) KT. számú HATÁROZAT 
 

a polgármester éves szabadságolásának ütemezésére vonatkozó terv elfogadásáról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 2023. 
évi szabadságának ütemezésének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el a 
polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését.  

 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Szeli Zoltán polgármester,  
    Dr. Lajter Zoltán jegyző 
 
 
  



1. melléklet a ..../2023. (I.31.) KT. számú határozathoz 
 
 

Szabadság időszak Munkanapok 
száma első napja utolsó napja 

2023. február 8. (szerda) 2023. február 10. (péntek) 3 
2023. február 13. (hétfő) 2023. február 17. (péntek) 5 
2023. március 6. (hétfő) 2023. március 10. (péntek) 5 
2023. március 20. (hétfő) 2023. március 22. (szerda) 3 
2023. április 3. (hétfő) 2023. április 6. (csütörtök) 4 
2023. április 11. (kedd) 2023. április 14. (péntek) 4 
2023. április 26. (szerda) 2023. április 28. (péntek) 3 
2023. május 2. (kedd) 2023. május 3. (szerda) 2 
2023. május 24. (szerda) 2023. május 26. (péntek) 3 
2023. június 8. (csütörtök) 2023. június 9. (péntek) 2 
2023. június 12. (hétfő) 2023. június 16. (péntek) 5 
2023. július 3. (hétfő) 2023. július 7. (péntek) 5 
2023. július 17. (hétfő) 2023. július 19. (szerda) 3 
2023. augusztus 7. (hétfő) 2023. augusztus 11. (péntek) 5 
2023. augusztus 14. (hétfő) 2023. augusztus 18. (péntek) 5 
2023. szeptember 4. (hétfő) 2023. szeptember 8. (péntek) 5 
2023. szeptember 18. (hétfő) 2023. szeptember 22. (péntek) 5 
2023. október 12. (csütörtök) 2023. október 13. (péntek) 2 
2023. október 16. (hétfő) 2023. október 17. (kedd) 2 
2023. október 25. (szerda) 2023. október 27. (péntek) 3 
2023. október 30. (hétfő) 2023. október 31. (kedd) 2 
2023. november 2. (csütörtök) 2023. november 3. (péntek) 2 
2023. november 14. (kedd) 2023. november 17. (péntek) 4 
2023. december 11. (hétfő) 2023. december 15. (péntek) 5 
2023. december 22. (péntek) 2023. december 22. (péntek) 1 
2023. december 27. (szerda) 2023. december 29. (péntek) 3 

 



Jkt.sz.: 19-7/2023 

Szeli Zoltán 

Tiszacsege Város Polgármestere 

Tiszacsegei Városi Óvoda 
és Bölcsőde 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

részére 

Tiszacsege 
Kossuth u. 5. 
4066 

4066 Tiszacsege, óvoda utca 3/A. 
Tel: 52/373-069 
E-mail: ovoda. tiszacsege@gmail.com

Tárgy: Előterjesztés a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde július 31-től augusztus 25-ig tartó zárva 
tartásának engedélyezésére. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Alulírott Bárdos Tiborné, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel 
fordulok a Tisztelt Polgármester Úrhoz és Tiszacsege Város Képviselő-testületéhez, hogy a soron következő 
testületi ülésen az intézményegységek nyári takarítási zárva tartását a következő időpontokkal engedélyezni 
szíveskedjenek az ide vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével: 

A takarítási szünet tervezett időpontja: 2023. július 31-től, 2023. augusztus 25-ig (4 hét). 

Nyitás: 2023. augusztus 28-án. 

Indoklás: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés b) pontja 
alapján a fenntartó dönt az óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
Továbbá, a döntésnél figyelembe kell venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 41.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatot, mely alapján azoknak a 
gyermekeknek biztosítani kell a napközbeni 
megoldani különböző okok miatt. 
Kérem a Tisztelt Polgá1mester Urat, hogy 
szíveskedjenek. 

Tiszacsege, 2023.01.16. 

ellátását, akiknél a szülő, nevelő, gondozó ezt nem tudja 

kérésemet a soron következő 

Tisztelettel: 

Törvényességi ellenőrzést végezte: 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

…/2023. (..….) KT. számú HATÁROZAT 

a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartására vonatkozó döntésről 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője által előterjesztett, az intézmény nyári nyitva tartására 
vonatkozó javaslatot, és a következő döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) 41.§ (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel – a Tiszacsegei Városi
Óvoda és Bölcsőde óvoda intézményegysége vonatkozásában a nyári nyitvatartás idejét
a jelen határozat 3. pontjában foglaltak szerint határozza meg.

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Gyvt. 43. § (4) bekezdésében
rögzítettek alapján, a 41. § (1) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel – a
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde bölcsőde intézményegysége vonatkozásában a
nyári nyitvatartás rendjét a jelen határozat 3. pontjában foglaltak szerinti hagyja jóvá.

3. A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézménye a 2023. július 31. napjától 2023.
augusztus 25. napjáig tartó időszakban zárva tart.

4. Tiszacsege Város Önkormányzata a 3. pontban meghatározott időszakban is köteles
gondoskodni a gyermek felügyeletéről, ha a szülő azt Gyvt. 41. § (1) bekezdésben
meghatározott okok valamelyike, továbbá a 43. § (4) bekezdése alapján kéri.

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

Határidő:  1-3.; 5. azonnal 
4. szükség szerint

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
  Bárdos Tiborné intézméyvezető 



                    

Törvényességi ellenőrzést végezte: 
Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2023. január 31-én tartandó rendes testületi ülésére 

Tárgy: Javaslat az iskolai körzethatárok véleményezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) 
bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az 
iskolák felvételi körzetét […]. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes 
tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdésének 
rendelkezése szerint a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ 
minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában 
szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi 
bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési 
önkormányzatokat […] a kijelölt körzetek tervezetéről. 

A Rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján a települési önkormányzat a véleményéről […] 
február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. 

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ jogszabályi kötelezettségének eleget téve – 
Tiszacsege Város Önkormányzata határozata, továbbá Tiszacsege Város Jegyzője releváns 
adatközlésére tekintettel – az alábbi iskolai körzethatár kijelölési javaslatot tette: 

Intézmény 
(intézményegység) neve 

OM azonosító Fenntartó Intézmény 
címe 

Körzet 

Tiszacsegei Fekete István 
Általános Iskola 

031190 Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központ 

Tiszacsege, 
Fő u. 95. 

Tiszacsege közigazgatási 
területe 

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ véleménynyilvánítást kérő levele jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2023. január 20. 
   Szeli Zoltán s.k. 
    polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

…/2023. (.....) KT. számú HATÁROZAT 
 

az iskolai körzethatárok véleményezéséről 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata véleményezte az iskolai körzethatárokat és az alábbi 
döntést hozza: 

 
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (8) bekezdésére, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésére – a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központnak az iskolai körzethatárok kijelölésére 
vonatkozó tervezetével egyetért, azzal kapcsolatban kialakított véleménye szerint a 
Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola felvételi körzetébe Tiszacsege 
közigazgatási területe tartozzon.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat 
megküldésével a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ (4220 Hajdúböszörmény, 
Mester u. 9.) igazgatóját, Tóth Lajos Árpád urat értesítse. 

 
 
Határidő: 1. értelemszerűen 
     2. azonnal 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 31-én tartandó ülésére 

Tárgy: A 2022. évi városi rendezvények, programok összefoglalója, értékelése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A korábbi évekhez hasonlóan, most is rövid összefoglalót és értékelést készítettünk a 2022. év 

rendezvényeiről. Az első félévben történt rendezvényekről az összefoglalót Kisné Bolacsek Rita 

készítette el, aki ebben az időszakban megbízott intézményvezetőként tevékenykedett a Dr. Papp 

József Művelődési Ház és Könyvtárban. A 2022. június 1-je után megrendezett programokat én 

értékeltem és ebben a dokumentumban összefűzésre kerültek. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, összefoglalónkat elfogadni szíveskedjenek! 

Tiszacsege, 2023. január 20. 

Mezei Anna 

igazgató 

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 
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A 2022. évi városi rendezvények, programok összefoglalója, értékelése 

 

A magyar kultúra napja 

Még ebben az évben sem, ahogyan 2021-ben sem tudtuk a szokott módon megünnepelni A magyar 

kultúra napját. 2022-ben január 19-én ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a Méliusz Juhász 

Péter életét és munkásságát bemutató kiállításunkat. A kiállítás február 12-ig volt megtekinthető a 

könyvtár folyosóján. A kiállítási anyagot a KSZR-en keresztül kértük és kaptuk a megyei könyvtár 

munkatársainak közreműködésével. A megnyitó 14 órakor kezdődött, ahol köszöntöttük a 

megjelenteket, majd munkatársunk röviden bemutatta a püspök életútját, melyből kiderült, miként 

kapcsolódott és mennyit tett a kultúráért. Ezt követően egy nagyon kedves versbarátunk, Kissné Virág 

Ilona egy nagyon szép szavalattal színesítette a műsorunkat. Kölcsey Ferencre emlékezve, közösen 

elénekeltük a Himnuszt. Ezt követően egy kis vendéglátásban részesítettük a megjelenteket. A 

folyosón felállított molinók részletes, mindenre kiterjedő ismetetőt nyújtottak azok számára, akik 

lépésről lépésre elolvasták a kiállított anyagot. A kiállítást megtekintő érdeklődők a könyvtár 

vendégkönyvébe is beírták nevüket, ezzel is értékelve a kiállított anyagot. 

 

Farsangi karnevál  

A Csegei Nyugdíjas Egyesülettel és néhány lelkes önkéntes közreműködésével 2022. február 19. 

napján tartottuk a farsangi mulatságot. Az idei évben kissé rendhagyó módon, szabadtéren került 

megszervezésre a rendezvény a Szolgáltató Csarnok belső udvarában. Az idő kegyes volt hozzánk, 

így egy jó hangulatú, gyermekeink arcára örömöt, nevetést csaló programban lehetett része a 

jelenlévőknek. A belépés egy bohócfejes jegy megvásárlásával történt, melyet egy fánkra be lehetett 

váltani. A karneválon 8 fő bátor jelentkező volt a jelmezversenyre. A közönség szavazata alapján 

legszebb, legötletesebbnek ítélt jelmezek a következők voltak: 1. helyezett Nagy Lívia (túrórudi), 2. 

helyezett Derzsényi Gergő (oreo keksz), 3. helyezett Vásári Krisztina (ló), különdíj Vadász Linett 

Lara (Harley Quinn). A díjaikat Banáné Nagy Zsuzsa készítette, és a helyezéshez mérten még kaptak 

édességet is a díjazottak.  Aki nem ért el helyezést, az sem távozott üres kézzel, mert szponzori 

felajánlásból kapott mindenki egy-egy tábla csokoládét. 

Időtöltésként célba dobó és fánkevő versenyen mérethették meg magukat a jelenlévők, izgulhattak a 

szponzoraink által felajánlott értékes tombolanyereményekért, önfeledten játszhattak a különféle 

izgalmas játékokkal.  

Az előző évekhez hasonlóan meghirdettük fánksütő versenyünket is, melyen kerestük Tiszacsege 

legfinomabb farsangi fánkját. 16-an nevezték be az otthon készült farsangi finomságaikat. A zsűri 

döntése alapján 1. helyezett Hopka Józsefné, 2. helyezett Nagy Józsefné, 3. helyezett Margaréta ovis 

csoport, a különdíjat Kun Istvánné Róza néninek ítélték oda, a hagyományos csőröge fánkjának. 
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Külön öröm számunkra, hogy a 90 éves Róza néni által sütött csőrögét megkóstolhatta valamennyi 

résztvevő, ami olyan finomra sikerült, hogy méltán érdemelte ki a szakmai zsűri különdíját.  

Aki részt vett a rendezvényen, megkóstolhatta a Csegei Nyugdíjas Egyesület tagjai által készített 

fánkokat is, melyhez finom, meleg teát kínáltunk. A tombola felajánlásokért a könyvtár dolgozói 

mentek vállalkozótól vállalkozóig, és kérték támogatásukat a rendezvényünkhöz. 

Köszönjük a rendezvény szponzorainak a támogatást, akik tárgyi vagy humán segítséggel voltak 

irányunkba: Alaszka Kft. Ágoston Szilvia, Banáné Nagy Zsuzsa, Bodó János- New Wave Product 

Kft., Derzsényi János- Dezsima Kft., Csegei Nyugdíjas Egyesület, Fekete Tibor, Ferge Zoltán - Lehel 

Zöldség-gyümölcs, Gulyás Csaba G+ G 2003 Kft., Helyi Sajátosság Program Faipara, Kosárfonói, 

Tésztakészítői és Varrodája, Kalózné Nagy Melinda Rita- Best Markt, Lévai Józsefné- Lizi virágbolt, 

Machekné File Zsuzsanna- Kincskereső turi, Remenyik Imre- Villamossági szaküzlet, Rózsa 

Marianna, Sallai Szabolcs-SA Autósbolt, Szalontainé Bikki Erzsébet, Tiszacsegei Horgász és 

Természetvédelmi Egyesület, Tiszacsegei Kézműves Kör, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató 

Szervezet, Tóth Zoltán- Kecsege Horgászbolt. 

Sajnos elég sok negatív visszajelzés jött abból adódóan, hogy szabadtéren lett megrendezve, így sok 

mindenkit kizártunk a jelmezes bemutatkozásokból. Többen fejezték ki sajnálatukat az ilyenkor 

megszokott bál elmaradásáról. Ami mentségünkre szolgált, hogy a vírushelyzet miatti korlátozások 

még nem voltak teljes mértékben feloldva. A báli szórakozásra van igény a településen, ezért ezen 

elem megtartását javasolnánk. A belépés fizetés ellenében történne, az asztalfoglalás pedig előzetes 

jelentkezéssel. 

 

Nőnap 

Városi Nőnap programunkat március 08-án tartottuk meg a Szolgáltató Csarnokban. Ekkorra már 

minden addigi korlátozás feloldásra került, így szabadon bárki ellátogathatott a programra. Sajnos 

nagyon nehéz előre megjósolni, hogy melyik a legmegfelelőbb időpont egy ilyen rendezvény 

megrendezésére. Mivel egy hétköznapi napra esett a választás, ezért még kérdésesebb volt, hogy 

mennyi megjelentre lehet majd számítani. A virágok megrendelésénél is nehéz volt számot mondani 

ahhoz, hogy mindenkinek jusson, de ne is sok maradjon ki. Ennek fényében 170 szál szegfűt 

rendeltünk, melyből kb. 30 szál maradt vissza. Ez sem ment kárba, mert a másnap megrendezésre 

kerülő Nyugdíjas Nőnapon kiosztásra került. A programot Berecz Klaudia konferáló nyitotta meg, 

majd Szeli Zoltán polgármester úr köszöntötte a hölgyeket. Ezt követően polgármester úr felkérte a 

Dalárda tagjait, fáradjanak fel a színpadra, és adják elő újszerű műsorukat. Az új, sanzonokból 

összeállított műsoruk nagy sikert aratott a megjelentek körében. A műsor alatt megérkezett Bodó 

Sándor államtitkár úr, és a Dalárda műsorát követően elmondta köszöntőjét. A tervezett műsoridőt 

tartva, időben kezdhette meg műsorát Pál Dénes meghívott előadónk. A közel 1 órás előadás után, a 

megjelentek távozáskor, minden távozó hölgy kapott 1-1 szál szegfűt, amit államtitkár úr, 



Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 
 

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 4 
 

polgármester úr, és a jelen lévő képviselő úr adott át. A Nőnapi rendezvényen kb. 150 résztvevő volt 

jelen. Többen jelezték, hogy munkából kifolyó akadályoztatás miatt nem tudtak eljönni, ezért a jövőre 

való tekintettel át kell gondolni, hogy esetleg az alkalomhoz közelebb eső szombat vagy vasárnap 

délutánra tegyük a rendezvényt. Ha valami oknál fogva a farsangi bál nem kerül megrendezésre, egy 

Nőnapi bál megrendezésén el lehetne gondolkodni, abban a formában, hogy a meghívott vendég ott 

lépne fel. A belépés hölgyeknek ingyenes lehetne, férfiaknak belépős. 

 

Ünnepi megemlékezés március 15. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is megemlékeztünk nemzetünk e jeles napjáról. Az általános 

iskola tanulóinak ebben az évben sem volt alkalmuk a műsor összeállítására, felkészülésre. Mi, az 

előkészületeket a megszokott módon végeztük. A koszorúzók listáján szereplő intézmények, 

szervezetek, alapítványok, és akik a központi rendezvényeinken koszorúzni szoktak, meghívóban 

kaptak információt a megemlékezésről.  A 4 napos hosszú hétvégét megelőző pénteken, ünnepi díszbe 

öltöztettük a Március 15-e parkot, majd 15-én reggel felvontuk a nemzeti lobogót, melyet a délután 

folyamán vontunk le. Március 15-én 10 órakor Dénes Ágota lelkész asszony ünnepi istentiszteletével 

kezdődött a városi megemlékezésünk a Református templomban. Ezt követően a templomkertben, 

Pethő Bálint sírjánál helyezték el koszorúikat az emlékezők, ahol a Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó 

Dalárda alkalomhoz illő dalcsokrot énekelt. A koszorúk elhelyezése után, közösen sétáltunk át a 

Március 15-e parkba, ahol Berecz Klaudia köszöntötte a megjelent emlékezőket, és kérte őket a 

Himnusz közös éneklésére. A következőkben Kocsis Sándor versbarát szavalatát hallgathattuk. A 

verset, Szeli Zoltán polgármester úr ünnepi beszéde követte. A koszorúzók névsorának felsorolása 

után a megjelent intézmények, szervezetek, alapítványok képviselői és magánszemélyek helyezték el 

koszorúikat. Sajnos a program végén a Szózat nem hangzott el, mivel az akkori technikus felülírta a 

tervezett befejezést, mint az később kiderült. Az iskolai előadások mindig színvonalasan készültek el 

erre az alkalomra, ezért reméljük, 2023-ban már nem lesz akadálya a felkészülésnek. 

 

Húsvétváró 

2022-ben a már megszokott módon valósulhatott meg a húsvétváró programunk, ami ugyan a 

„Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítvány szervezése, de mi is aktívan részt szoktunk rajta venni. 2022. 

április 8-án a Szolgáltató Csarnokban „Húsvétváró” kézműves foglalkozásra került sor, melyen a 

könyvtár dolgozói közreműködtek: húsvéti díszeket készítettek a gyerekeknek. A program reggel 8 

órakor kezdődött, melyre a Fekete István Általános Iskola alsó tagozatos diákjai érkeztek, és lelkesen 

készítették a szebbnél szebb és kreatívabb díszeket, tárgyakat. Jó hangulatú délelőttöt töltöttek el 

együtt felnőttek és gyerekek egyaránt. Kézműveskedtek a Csegei Nyugdíjas Egyesület és a Kézműves 

Kör tagjaiból néhányan, és a könyvtár két dolgozója. 
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Költészet Napja 

Hazánkban a költészet napját 1964. óta minden évben, április 11-én, József Attila születésnapján 

ünnepeljük. A könyvtár dolgozói kulturális műsorral emlékeztek 2022-ben e jeles napról. Április 11- 

én 14 órai kezdettel Fekete Tibor szavalata nyitotta meg a megemlékező programunkat. A konferálást 

Vásári Sándorné végezte. Az ő bevezetője után a településen élő amatőr versbarátainktól József Attila 

verseket hallhattunk, melyek közvetlen konferálás nélkül folyamatosan hangzottak el. Előadók: 

Fekete Tibor, Kocsis Sándor, Bana Istvánné, Szemán Jánosné, Rácz Hajnalka, Szemerszki Lajosné. 

Befejezésként Petrich Imre, József Attila megzenésített versét adta elő, gitár kíséretével. Az ünnepség 

zárásaként az ifjúsági részen egy kis vendégségre hívtuk a megjelenteket. 

 

Kiállítás, és szemléletformáló előadás 

2022.04.26-05.27-ig Kádár Nagy Lajos látható és tapintható kiállítása volt látható „A művészet 

mindenkié” címmel. Április 26-án a kiállítás megnyitója mellett szemléletformáló előadásra került 

sor. Az előadáson 4. osztályos tanulók testközelből megismerhették, hogyan élik mindennapjaikat a 

vak és gyengén látó emberek. Eszközökön keresztül betekintést kaphattak ebbe a világba. 

Megismerkedtek a braille-írással is. 

 

Vidám majális  

A majálisi programra 2022. április 30-án került sor a Városi Sportpályán. Előzetes jelentkezéssel 

főzőversenyt hirdettünk, melyre 7 csapat nevezett be. Senki nem ment haza üres kézzel, mert minden 

csapatnak fantázia kategória lett kitalálva, így mindenki kapott oklevelet, egy üveg bort és egy 

könyvet. A főzőversennyel egy időben kezdetét vette a csapatoknak szóló ügyességi verseny, melyet 

Bana Józsefné vezetett segítőivel. A sportpályán Sallai Szabolcs vezetésével kiesős ügyességi próbán 

vettek részt a lelkes ifjak. 13 órától kispályás focira került sor, melyre 5 rögtönzött csapat állt össze. 

Itt sem ment haza egyik csapat sem üres kézzel, mindenki kapott egy kis ajándékot. 

Háttérprogramként a könyvtár dolgozói csillámtetoválást készítettek a nap folyamán igény szerint. 

Az óvónők a délután folyamán kézműves foglalkozást tartottak a gyerekeknek. Nagy Norbert és 

családjánál lovagolhatott, aki szeretett volna, és Sallai Gábornál pedig az íjászat fortélyait 

sajátíthatták el az érdeklődők. A rendőrség is jelen volt a rendezvényen pár óra hosszáig. Náluk a 

kerékpárokat lehetett regisztráltatni egy központi rendszerbe, és előadást is tartottak a gyerekeknek. 

A nap folyamán volt Tiszacsege-Nagyhegyes U199-es és a felnőtt labdarúgó mérkőzése. Az 

eredményhirdetésekkel véget ért a program, de aki szeretett volna maradni, az nyugodtan megtehette, 

és szabadon eltölthette a délután hátralévő részét. Sokan hiányolták a délutáni program folytatásaként 

az esti élőzenés bált.  
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Zenés mesejáték 

2022. május 20-án 10.30-tól „Nagyotmondó Tóbiás” zenés mesejátékon vehettek részt az alsó 

tagozatos gyerekek. Az előadás teljesen díjmentes volt, mert a Bibuczi Gyermekszínház pályázata 

biztosította a bemutatót. Az önkormányzat részéről csak egy teljesítési igazolásra volt szükségük. Az 

előadáson több, mint 190 gyermek szórakozhatott. 

 

Gyermeknap 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2022-ben is, minden 14 év alatti gyermek kapott 2 gombóc fagylalt 

beváltására alkalmas fagyi jegyet, mely ebben az évben is felajánlásból valósult meg. Továbbá az 

Önkormányzat minden 6-14 éves gyermek részére biztosított egy- egy gyermek fürdőbelépőt. Minden 

óvodás és iskolás gyermek szórólapon megkapta a program részletes ajánlóját, plakáton és internetes 

felületen is hirdetve lett az esemény. A gyermeknapi programra a fürdő területén került sor. Sajnos 

az időjárás nem volt kegyes hozzánk, mert hűvös, esős idő volt. Az előre meghirdetett programra, a 

11 órától kezdődő Miki Mini Partyra összegyűlt egy kisebb csapat, akik aktívan részt vettek az 

interaktív műsorban. 10-18 óráig légvár volt bérelve, amit az ott lévő gyerekek korlátlanul 

használhattak. Az eső miatt viszont hamarabb elbontásra került a sor. 12 órától 16 óráig lufi hajtogató 

bohóc hajtogatta kérésre a kívánt elemeket. Háttér programként aszfaltra rajzolás lehetősége volt 

biztosítva. Sajnos ez a program nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, a megkötések, az időjárás, 

távolság és több tényező is közre játszott ennek sikertelenségébe. Ennek tekintetében a következő 

gyermeknapot a településen belüli helyszínen kell megtartani.  

 

Lakiteleki kirándulás 

2022. június 28-án a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által szervezett 

kiránduláson vettünk részt, melyen 22 fővel képviseltük Tiszacsegét. Utunk célja volt, hogy 

megismerjük a Nemzeti Művelődési Intézet új székházát Lakitelken. A megérkezést követően, a 

lakiteleki művelődési házban fogadtak bennünket, ahol a helyi Tűzoltózenekar egyórás színvonalas 

műsorral szórakoztatta a vendégeket. Busszal indultunk tovább Lakitelek legjelentősebb természeti 

területére, a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó Tőserdőre. A Holt-Tisza ezen részének állat- és 

növényvilága nagyon gazdag. A kirándulás következő állomása volt a székház megtekintése. 

Érkezésünkkor ebéddel fogadtak bennünket, ezt követően egy szakember vezetésével ismerkedtünk 

a helyszín látnivalóival. A székház homlokzatát szalagszerű díszítő elemek, frízek borítják, melyek a 

teremtésmítosz és a magyar őstörténet legfontosabb pillanatait mutatják be. Végig sétálhattunk a 

„Napúton”, amely tizenkét állatövi jelképből és két kiegészítő csillagképből áll. Ezen keresztül 

ismerhettük meg kultúránk sokszínű gazdagságát. Az épületen belül batikolt függönyök mutatják be 

őstörténetünk jellemzőit, például a Tündérfát, az Életfát, a Csodaszarvast. Az épület tetőtéri 

rózsakertjében láthattuk a nemzet összetartozását jelképező Emlékezet-tornyát. Itt van a Magyarság 
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Harangja, amely minden nap 15 óra 13 perckor szólal meg annak tiszteletére, hogy a magyarság 

összetartozását kimondó Alaptörvényt ebben az időpontban írták alá. A termekben népművészeti 

tárgyak kiállítása gazdagítja a programot. Ez a túra nagyon sok élményt, kulturális ismeretet adott a 

résztvevőknek. 

 

Csegei Rév Nap 

A Csegei Rév Napról korábban írt beszámolómból idézek: 

Számos hagyományos program került megszervezésre 2022-ben is. A horgászverseny 27 fővel indult 

el reggel 7 órakor, a halászléfőző versenyre 24 csapat nevezett, és a szintén hagyományos 

programelemnek számító Elszármazottak Találkozóján összesen 90 fő jelent meg a Szolgáltató 

Csarnokban. A megszokott beszélgetések mellett bemutatkozott a Települési Értéktár, majd egy rövid 

helytörténeti séta vette kezdetét a református templomkertben és templomban. Az idei rendezvény 

különleges eseménye volt a Tizenegyesrúgó területi bajnokság, ahová 33 fő nevezése futott be. 

Kiemelt figyelmet kapott ez a programelem Szalárd testvértelepülés részéről, hiszen a meghívott 

vendégek polgármesterükkel, Nagy Miklóssal együtt a sportpályára látogattak, ahogyan 

Magyargorbó testvértelepülés polgármestere, Gheorghe-Lucian Broaina is. Még abban az esetben is, 

ha a jövőben nem az Országos 11-es rúgó bajnoksághoz csatlakozva kerül megszervezésre ez a 

verseny, érdemes beépíteni a Csegei Rév Nap programelemei közé a nagy érdeklődésre való 

tekintettel. A Tisza-parton a színpadi programot a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 

Mazsorett Csoportja nyitotta meg. Rögtön ezután került sor a Bocskai-szablya ünnepélyes átadására, 

melyet Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke nyújtott át Szeli Zoltán, Tiszacsege 

város polgármestere részére. A Csegei Rév Nap megfelelő, ünnepélyes alkalmat biztosított arra, hogy 

a meghívott vendégek és minden kedves érdeklődő előtt átadásra kerüljenek a helyi elismerések 

azoknak az embereknek, akiket az eredményeikért, közösségért végzett munkájukért ismer el 

Tiszacsege Város Önkormányzata. A versenyek eredményhirdetése is ebben a színpadi blokkban 

zajlott. 

A színpadi programot a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület, majd a Tiszacsegei 

Önkéntes Tűzoltó Dalárda előadásával folytattuk.  

Az Agyagbanda Együttes igazi utcabál hangulatot idézett elő egy órán át a Tisza-parti sétányon. A 

Bridge Zenekar slágerekkel színesítette a délutáni programot. Fél héttől megtelt a gát oldala Erdős 

Csaba motoros kaszkadőr bemutatója miatt. Az Abrakazabra Együttes Karácsony János 

közreműködésével tartott másfél órás színpadi zenés műsort.  

A fáklyás csónakos felvonulást el kellett törölnünk, ugyanis az erős szél miatt nem lett volna 

biztonságos a megtartása. A szeles időjárás ellenére a Lángoló Csigák csapata bemutatta tűzzsonglőr 

show-ját. Az estét DJ Sterbinszky és lánya, MYNEA zárták kétórás szettükkel. 

Szakmai tapasztalat, utólagos értékelés: 
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A szervezők a programelemeket igyekeztek úgy összeállítani, hogy mindenki találjon magának 

érdekességet. Mindemellett figyelemmel voltunk a település adottságaira, a Tisza-part egyediségére.  

A marketing tevékenységet a rendezvény méretéhez szabva időben megkezdtük és a megfelelő 

eszközöket használtuk. Elsősorban a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldalán 

készült esemény, ahol folyamatos, naprakész tájékoztatást kaptak az érdeklődők minden 

programelemről. Ezután Tiszacsege város honlapján hirdettük tovább a rendezvényt, majd plakátok 

kihelyezésével, valamint szórólapok sokszorosításával népszerűsítettük azt. A jövőben, amennyiben 

sikerül egy népszerű, híres előadót szerződtetnünk, rádiós és tévés reklámozásban is érdemes 

gondolkodni a minél nagyobb látogatószám elérése érdekében. 

Összességében sikeresnek bizonyult a rendezvény, mivel az érdeklődők nagy létszámban jelentek 

meg a Tisza-parton. Sikerült személyessé és emlékezetessé tenni azok számára, akik az elmúlt 

években a településért, annak kulturális életéért, fejlődéséért dolgoztak. 

 

Idősek Napja 

A rendezvénynaptárban tervezett időpontban, 2022. szeptember 30-án, 14.00 órai kezdettel került 

megrendezésre a Városi Idősek Napja, melynek a Szolgáltató Csarnok adott otthont. Az ünnepi 

műsort a polgármesteri köszöntő és a legidősebb lakosok köszöntésével nyitotta meg Szeli Zoltán 

polgármester úr. A program folytatásaként a Margaréta csoport óvodásai a „Tündérek és koboldok 

tánca” zenés műsorát láthattuk. Az ovisok műsorát a Fekete István Általános Iskola 3/a osztályának 

zenés irodalmi verses műsora követte. A komolyabb hangvételű műsor után a Tiszacsegei Önkéntes 

Tűzoltó Dalárda dalcsokrát hallhattuk. A vidám éneklést a néptánc váltotta fel, melyet a Tiszacsegei 

Hagyományőrző Néptánc Egyesület mutatott be. A fellépők sorát végül, de nem utolsó sorban a 

Csegei Nyugdíjas Egyesület tagja, Kisné Virág Ilona zárta szavalatával. A helyi fellépőket követték 

meghívott vendégeink a Turcsányi-Felföldi duó, akik 60 perces műsorral lepték meg a vendégeket. 

A vendégfellépők műsorát megelőzően, mindenkit vendégül láttunk egy tányér petrezselymes 

burgonyával, melyhez egy sült tarja szeletet kaptak savanyúsággal. Az estebédet az iskola konyháján 

készítették el számunkra. Desszertként egy szelet reszelt túróst szolgáltunk fel, melyet az óvoda 

konyháján sütöttek. A különböző üdítők és a pogácsa már érkezéskor várta a kikapcsolódni érkező 

vendégeket. A legidősebb lakos, Losonczi János, a saját maga által gondozott szőlő felajánlásának 

köszönhetően gyümölcs is került az asztalra. A termet alkalomhoz illő díszbe öltöztettük. A 

rendezvényen közel 140 időskorú vett részt. 

 

V. Hagyományőrző Népzenei és Néptánc találkozó, Őszköszöntő felvonulás és bál 

A tervezettől eltérően, nem szeptember 24-én, hanem október 8-án tartottuk meg a rendezvényt. Az 

időjárás kegyes volt hozzánk, napsütötte, húsz fok körüli hőmérséklet volt egész nap. Egyedül a 

Városi Sportpályán található rengeteg szúnyog volt zavaró, miután lement a nap.  
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A rendezvényt időben, a szokott módokon kezdtük reklámozni. A hagyományos programok, mint a 

felvonulás, a kulturális színpadi műsorok, bál és néhány kiegészítő elem 2022-ben sem maradt el. 

Bővítettük a programelemeket sütemény-, dekoráló- és pálinka versennyel, melyek közül a 

legfinomabb őszi gyümölcsös házi sütemény verseny volt a legnépszerűbb. A Városi Sportpályát illő 

dekorációval láttuk el, többféle „fotósarkot” is kialakítottunk. A vendégeket gyümölccsel, üdítővel 

és pogácsával kínáltuk. Már kora délután nekiláttak a főzésnek Bagdiné Elekes Katalinék, hogy a 

felvonulásból visszaérve mindenki kapjon egy tál ételt, mely ezúttal toros káposzta volt. A 

kollégákkal és még néhány szorgos segítő kézzel feldíszítettük a felvonuláson résztvevő járműveket. 

Sajnos a 2022. évi tapasztalat alapján nehéz lesz a jövőben az önkormányzat sofőrjeit úgy beosztani, 

hogy minél többen részt vegyenek, minél több járművel a felvonuláson, hiszen most is volt olyan 

jármű, melyet feldíszítettünk, végül azonban nem indult el a sportpályáról. Amikor minden felvonulni 

kívánó meghívott megérkezett, Kocsis Sándor kidobolta a színpadon az indulást. Hagyományokhoz 

híven két megállót tartottunk, ahol a megjelent és felkért csoportok előadást tartottak. Így a Reál 

üzletnél és a benzinkútnál felléptek a Fekete István Általános Iskola Mazsorett Csoportja, a 

Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület és az Egyeki Néptánc Csoport. Amikorra a 

felvonulásból visszaértünk a Városi Sportpályára, szépen gyűltek a sütemény és pálinka verseny 

szereplői. Étkezés, majd színpadi produkció következett, ahol az alábbi csoportok léptek fel: 

Tiszalöki Népzenei Együttes, Egyeki Néptánc Csoport, Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc 

Egyesület, Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda, Tiszaszentimrei Nyugdíjasok Egyesülete, 

Görbeháza Nyugdíjas Egyesület, Polgári Citera Zenekar. A színpadi produkciót Szeli Zoltán 

polgármester nyitotta meg köszöntő beszédével. Időközben Kocsis Sándort megajándékozta az 

önkormányzat és az intézmény egy oklevéllel és egy plakettel, illetve kísérő ajándékkal, ugyanis 

kerek évfordulóját ünnepelte, mint „Tiszacsege kisdobosa”, illetve a nem régiben betöltött szintén 

kerek születésnapja alkalmából is köszöntést kapott. Kocsis Sándor az elmúlt években sokat tett a 

közösségi eseményekért, így megérdemelte kitüntetését. Kihirdetésre kerültek a dekoráló verseny 

helyezettjei is, illetve a felállított zsűri döntött a sütemények és a pálinkák sorrendjéről is, így a 

nyerteseket színpadra szólítottuk. A színpadi produkció befejeztével elkezdődött a bál, mely jó 

hangulatban telt és népszerű volt. Sajnos történt lopás ezen az eseményen, így az akkor helyszínen 

lévő kollégák később a rendőrségre mentek, mint tanúk. A rendezvényen büfé szolgálta ki a 

vendégeket, és napközben popcornt, illetve vattacukrot is vehettek. Kitelepült a Hajdúböszörményi 

Görögkatolikus Egyházközség is.  

 

Október 23-ai megemlékezés 

A forradalmi megemlékezést a két megszokott helyszínen tartottuk meg, az 1956-os Emlékparkban 

és a dr. Tantos József emléktáblánál, 2022. október 21-én. Konferált Berecz Klaudia, közreműködött 

a Fekete István Általános Iskola váltófutással és énekes műsorral, koszorúzással, díszítéssel, a 
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Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Dalárda dalcsokrokkal és Kissné Virág Ilona, versével. Beszédet 

mondott Szeli Zoltán polgármester. Sajnos a péntek délelőtti időpont miatt sokan nem tudtak eljönni, 

hiszen munkaidő volt, azonban így is szép számban megjelentek a koszorúzni vágyók. 

 

Halloween 

2022. október 29-én, a 2021. év mintájára, ismét „Halloween partyt” szervezett a civil közösség a 

Szolgáltató Csarnok udvarán. A programhoz tartozott az egy hónappal korábban meghirdetett 

„Tökfaragó verseny”, amellyel a helyieket kívánták alkotásra bíztatni a szervezők, és egyben 

Tiszacsege központjának őszi dekorálását is hangulatosabbá tették. A verseny eredményhirdetésére a 

„Halloween partyn” került sor, ott vehették át a jutalmakat az alkotók. A zsűri döntése alapján az 

alábbi eredmények születtek: I. helyezett: „Tök Ödön”, készítette Buti Fanni és anyukája; II. 

helyezett: „Mexikó”, készítette Kapus Leona; III. helyezett: „Süni”, készítette az oviból a Süni 

csoport. A közönségszavazatok alapján is lehetett helyezést elérni, mely a következőképpen alakult: 

I. helyezett: „Pók”, készítette Vásári Levente; II. helyezett: „Rémike”, készítette Burián Freja Gréta 

családjával; III. helyezett: „Ijesztő”, készítette Buti Ákos. A halloweeni délutánon, sokszínű 

programkínálattal, többek között bátorságpróbával, boszorkánykonyhával, jövendőmondással, 

boszorkányos arcfestéssel, célba dobó „szellemvadászattal”, mécsesek ösvényével, óriás pókkal 

várták a szervezők a látogatókat a tiszacsegei Szolgáltató Csarnok udvarára szombaton 17 és 21 óra 

között. A Pókláb bárban lehetett vásárolni csokis almát, kreatív módon feldíszített szendvicseket, sült 

tököt és süteményeket is. A félősebbek bátorság szérumot (meleg teát) fogyaszthattak. 

 

Babafa ültetés 

2022-ben is megrendeztük a hagyományteremtő céllal létrejött babafa ültetést. Ebben az évben 6 

fiúnak és 4 kislánynak készítette elő Tiszacsege Város Önkormányzata a saját fáját a régi sportpálya 

mellett. A fán túl névre szóló táblácska, oklevél és torta illette az újszülötteket és családjaikat. 

Vendégvárással, polgármester úr beszédével, és ünnepélyes fa ültetéssel vártuk a családokat. A 

programon egy család kivételével mindenki részt vett, azonban a hiányzó családnak személyesen vitte 

el ajándékait polgármester úr és képviselőnő.  

 

Advent 

Az adventi gyertyagyújtásokat Tiszacsege Város Önkormányzata 2022-ben szombatonként tartotta 

meg, melynek szervezésébe bevonta a helyi civil közösséget. Az alkalmakra ünnepi díszbe borult a 

Szolgáltató Csarnok és környéke, illetve fel lett állítva a település karácsonyfája. Berendezésre került 

az egyik kiszolgáló helyiség, mint „ajándék-gyár”, melyhez az elemeket önkéntes alapon, 

felajánlásokból szedtük össze. Az első gyertyagyújtáson az óvodások manó-műsorát láthatták a 

jelenlévők. A fellépő gyermekek mikulás csomagot kaptak köszönetképpen. Sebestyén Katja és 
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családja „Dallamok szárnyán” műsorával köszöntötte az ünneplő közönséget, ők is kaptak csomagot, 

hálánk jeléül. Karácsonyi vásárt tartottunk minden szombaton, emellett szeretetvendégségbe vártuk 

a helyieket, így az első alkalommal pillecukrot, pattogatott kukoricát, forralt bort és teát kínáltunk 

mindenkinek. A második gyertyagyújtáson az iskolások léptek fel, akik ezúttal az angyalokon kívül 

a Mikulásnak is énekeltek, hiszen december 06-hoz közel őt is illő volt megköszönteni. A Mikulás 

sem volt hálátlan, a fellépőknek csomagot, a többi gyermeknek cukorkát osztogatott. Ez alkalommal 

is meleg tea, forralt bor, pattogatott kukorica, kevés pillecukor és adventi vásár várta a vendégeket. 

A harmadik alkalommal a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület műsorát láthatták a nézők. 

Negyedik alkalommal Szalárd testvértelepüléssel közösen köszöntöttük az ünnepelni vágyókat. 

Szalárd lelkipásztora, Nt. Varga Botond tartott ünnepi istentiszteletet a Református Templomban, 

majd Szalárd kisdiákjai betlehemes játékkal, a tiszacsegei hittanos gyerekek adventi műsorral 

kedveskedtek az egybegyűlteknek. A testvértelepülésről jövő vendégek, barátok már délelőtt 

Tiszacsegére érkeztek. Nekik vendégvárással, kézműves foglalkozással kedveskedtek a szervezők. 

Ebéd után táncházat tartottak a két település néptáncosai. A délutáni program után lehetősége volt 

mindenkinek beszélgetni a Szolgáltató Csarnokban és a közös gyertyagyújtás után az adventi 

vásárban válogathattak a jelenlévők. Ezen a napon az eddigieken túl hot-dog és kürtőskalács várta az 

érkezőket. 

  



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 

 
…/2023. (…….) KT. számú HATÁROZAT 

 
a 2022. évi városi rendezvények, programok összefoglalója, értékelése tárgyú beszámoló 

elfogadásáról 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi városi 
rendezvények, programok összefoglalója, értékelése tárgyú beszámolót és a következő döntést 
hozza: 
 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi városi rendezvények, 
programok összefoglalója, értékelése tárgyú beszámolót elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat 
megküldésével tájékoztassa Mezei Anna igazgatót. 
 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 31-én tartandó ülésére 

Tárgy: A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2022. évi szakmai és 

működési tevékenységéről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Elkészítésre került a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évet összefoglaló 

beszámolója. A táblázatokban jól látszik, milyen sűrű volt a tevékenységek listája, és úgy gondolom, 

ez 2023-ban csak növekedni fog. Az éves szakmai beszámoló elkészítésében Kisné Bolacsek Rita 

volt segítségemre, így egész évet lefedő tevékenységekről szóló képet tudunk mutatni. Kérem a 

tisztelt képviselő-testületet, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek! 

Tiszacsege, 2023. január 20. 

Mezei Anna 

igazgató 

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 
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Évenkénti kötelezettségnek eleget téve, a 2022. évről is beszámolót nyújtunk be a  fenntartó 

önkormányzatnak, hogy annak képviselő-testülete megítélje és véleményezze, intézményünk az 

alapító okiratban rögzítetteknek, a helyi elvárásoknak, a törvényeknek és  jogszabályoknak 

megfelelően végezte-e egész évi tevékenységét.  

Munkánkat a következő dokumentumok szabályozzák és foglalják keretbe:   

• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és  a 

közművelődésről   

• 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint 

a  közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről.   

• Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2019. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról 

• az intézmény alapító okirata  

• az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata. 

A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtárat a jogszabályoknak megfelelően 2022. január 01-

jén művelődési házként alapították meg újra, mely könyvtári feladatokat is ellát, 2022. június 01-jén 

az intézményvezetői pozíció is megfelelő módon betöltésre került személyem által. 2022-ben új 

lehetőségek és a szervezett működés kialakításához szükséges esély nyílt meg az intézmény életében. 

Az itt töltött első félévem alatt igyekeztem szakmailag segíteni azokat a dolgokat, melyek 

megalapozzák a további működést, azonban a rendezvények területén inkább megfigyelőként vettem 

részt annak érdekében, hogy a 2023. évben sikeresebb, vonzóbb, innovatív alkalmakat tudjunk 

létrehozni. 

2022. legnagyobb részében az intézményben 5 alkalmazott látta el a feladatokat és júniustól az 

igazgatói pozíció is betöltésre került. Közülük négyen voltak az intézmény alkalmazottai, egyikőjük 

közfoglalkoztatottként segítette a mindennapokat, ám ő augusztustól nincs foglalkoztatásban. A többi 

munkavállaló közül hárman 8 órában, egyikőjük 4 órában volt foglalkoztatva. Egy betöltetlen pozíció 

elérhető még jelenleg is, az intézményvezető-helyettesi. Egy személy rendelkezik középfokú 

közművelődési szakmai végzettséggel. A városi könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren 

keresztül működik, a könyvtári feladatokat segédkönyvtáros munkakörben végzi egy kolléga. Az 

intézmény és a telephelyek takarítását, karbantartását, működtetését a 2 fő múzeumi munkatársak és 

a közfoglalkoztatott kolléga végezték. 1 fő a Szolgáltató Csarnok működtetéséről, 1 fő a két tájház 
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körüli munkákról és a könyvtár takarításáról is gondoskodott a közfoglalkoztatott bevonásával. A 

tájházaknál és a könyvtárat körbevevő udvar-kertnél szükséges gépi munkálatokat önkormányzati 

segítséggel valósítottuk meg. A nyári hónapokban diákmunkások, közösségi szolgálatot végzők 

segítették a napi feladatok ellátását. 

 

A Szolgáltató Csarnokot 2019-ben adták át, melynek állagát a néhány év alatt sikerült megóvni, így 

2022-ben is kiszolgálta a rendezvényeket, eseményeket, összejöveteleket és a bérbeadás is gyakori 

volt, hiszen nagy terme miatt alkalmas esküvők, tréningek, családi és céges rendezvények 

megtartására egyaránt. 

A Tüzelős-ól múzeumi telephely állagmegóvó munkálatai sajnos elmaradtak 2022-ben, pedig 

időszerű e városi érték karbantartását elvégezni.  

A Zsellérház múzeum felújítására 2022-ben támogatási kérelmet nyújtottunk be az önkormányzattal 

a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programjába. Ennek elbírálása 2023. januárra várható. 

Az igényelt összeg 8.402.320,- forint, melyből a födémszerkezetet, a vakolatot, a homlokzatot és a 

tetőfedést kívánjuk felújítani. Az önkormányzat 20%-os önerőt biztosít. Ami még hátra van, és nem 

került bele a támogatási kérelembe, az például a megfelelő vízelvezetés kiépítése, a kerítés felújítása, 

egyéb állagmegóvó eljárások. 

A könyvtár épülete, bár folyamatosan törekedtünk az állagmegóvásra, felújításra szorul. Az 

intézmény alapvetően minden olyan szükséges infrastrukturális feltétellel, tárgyi  eszközzel, 

berendezéssel rendelkezik, amelyek szükségesek a feladatellátáshoz. A bútorzat, berendezések 

állapota jó, azonban az épület korából fakadóan a falak vakolata több helyen repedt, az egész épület 

tisztító festést igényel és látványos beázást tapasztalunk, így ennek okát meg kell szüntetni. A 

padlózat minősége, milyensége több helyen nem méltó egy városi művelődési ház székhelyéhez és a 

mai kornak nem megfelelő. A nyílászárók régiek, nem zárnak jól, szelelnek, télen, a fűtési szezon 

beköszöntével még ebben az enyhe időben is érzékeltük, hogy engedi ki a meleget az ablak, szeles 

időben pedig átsüvít a huzat a termeken. Ennek kiküszöbölésére anyagokat (párnát, törölközőt) 

tettünk a két ablak közé, hogy csökkentsük a szelelést, huzatot, azonban ez esztétikailag sem jó 

látvány. A mosdókban a régi csapok már nem működnek megfelelően, folyamatosan tömítéseket kell 

bennük cserélni, különben csöpög a víz, a falak több helyen repedtek, koszosak, mint ahogyan a 

csempék is. A nyílászárók ezekben a helyiségekben is rosszak. A lámpatesteket, villanykapcsolókat 

kicserélni szükséges, hiszen több lámpatest törött, nem működik, esetleg csöpög is belőle valami. 

Emellett az önkormányzat informatikusával egyeztetve indokolt az elektronikai eszközök felújítása.  

Bízunk abban, hogy pályázati forrás segítségével ezek a feladatok hamarosan realizálódhatnak.   
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Rövidítések:  TIA  - „Tiszacsege Ifjúságáért” Alapítvány  

                      DrPJMHK  -  Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 

                      THTE    -    Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesület 

                      CSNYE  -  Csegei Nyugdíjas Egyesület 

                      THNE   -    Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 

                      NMI  -   Nemzeti Művelődési Intézet 

                      KSZR   -   Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

 

Dátum Megnevezés Szervező Létszám Helyszín 

 

01.13. Adventértékelő, és 
farsang előkészületi 
megbeszélés 

Önkéntesek, 
Polgármester 

10 Szolgáltató csarnok 

02.05. Fitnesz aerobic farsangi 
mulatság 

Jónás Simon Melinda 45 Szolgáltató csarnok 

01.12. Nyitott testületi ülés Önkormányzat 190 Szolgáltató csarnok 

01.17. Munkahelyi toborzás Prohumman 5 fő Könyvtár 

01.19.- 
02.12 

Kultúra napja 

Kiállítás megnyitó 

DrPJMHK 55 fő 

 

Könyvtár 

01.28. 

 

Farsangi megbeszélés Polgármester 

önkéntesek 

7 

 

Szolgáltató csarnok 

02.03. Farsangi megbeszélés Polgármester, 
önkéntesk 

9 Szolgáltató csarnok 

02.11. Munkahelyi toborzás Prohumman 6 fő Könyvtár 

02.19. Farsang DrPJMHK 90fő 

 

Szolgáltató csarnok 

udvar 

02.21 Múzeumlátogatás Iskola  

Szeli Zoltánné 

25 Zsellérház 

03.01. Tűz és balesetvédelmi 
oktatás 

közfoglalkoztatás 150 Szolgáltató csarnok 
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03.02. Biocom bemutató, 
gyógyulási történetek 

„Lépésről-lépésre az 
egészségért”! csoport 

26 Szolgáltató csarnok 

03.08.  Városi Nőnap Önkormányzat 

DrPJMHK 

180 fő Szolgáltató csarnok 

03.09.  Nyugdíjas nőnap CSNYE 55 fő Szolgáltató csarnok 

03.15. Március 15. 
megemlékezés 

Önkormányzat 

DrPJMHK 

60 fő Március 15. Park 

03.18 Negyedéves nyugdíjas 
összejövetel 

CSNYE 45 Szolgáltató csarnok 

03.21. Véradás Magyar Vöröskereszt 
Balamazújváros 

 Szolgáltató csarnok 

03.26 Eü. tanfolyam Kresz vizsga 6 Könyvtár 

03.30 Kamarai előadás, 
vacsora fórum 

Agrárkamara 60  

04.06. Múzeumlátogatás 

 

vendég házaspár 2 Zsellérház 

04.08 Húsvétváró kézműves 
foglalkozás 

TIA 220 Szolgáltató csarnok 

04.09- 
04.25 

Kiállítás  TTH  Szolgáltató csarnok 

04.11. Költészet napja DrPJMHK  45 Könyvtár 

04.12. Szalárdi kirándulás 
megbeszélése 

CSNYE 25 Szolgáltató csarnok 

04.26-
27. 

Kiállítás  Vakok és gyengén 
látók szöv. 

120 Könyvtár 

04.27. Kiállítás megnyitó, 
érzékenyítő előadás 

Vakok és gyengén 
látók szöv.  

4 osztály 

35 Könyvtár 

 

04.27. Előadás „Az álmok 
jelentése” 

Balmazújvárosi EFI 
iroda  

28 Szolgáltató csarnok 

04.28 Majálisi megbeszélés THNE 10 Szolgáltató csarnok 

04.28 Múzeumlátogatás Debreceni nyugdíjas 
csoport 

56 Zsellérház 

04.28 Majálisi megbeszélés THNE 12 Szolgáltató csarnok 

04.30. Vidám majális DrPJMHK 150 Városi sportpálya 
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05.05. Főzy István előadás 

(Föld és az élet 
története) 

KSZR 40 fő Könyvtár 

05.15 Közgyűlés  THTE 28 Szolgáltató csarnok 

05.17-
06.08. 

Zöldterületi 
kisgépképzés 

Foglalkoztatási 
osztály 

14főx 15 
alk. 

Szolgáltató csarnok 

05.20 Nagyot mondó Tóbiás 
zenés előadás alsó 

tagozatnak 

Bibuczi 
gyermekszínház 

190 Szolgáltató csarnok 

05.26 Könyvtárlátogatás  Szalárd 15 Könyvtár 

05.26. Múzeumlátogatás debreceni nyugdíjasok 56  Zsellérház, 
Tüzelős-ól 

05.29. Városi gyermeknap DrPJMHK 80 Strand 

06.03 Csegei Körkép 
szerkesztőségi 

tagok 4 Könyvtár 

06.10 Iskolások Tóth Imréné 18 Könyvtár 

06.10 Csegei Körkép 
szerkesztőségi 

tagok 6 könyvtár 

06.13. Múzeumi időtöltés 

 

Tóth Imre, Szilágyi 
Margit 

19 Tüzelős-ól 

06.14 játék és mozi film 
vetítés  

Tóth Imre, Szilágyi 
Margit 

36 Könyvtár 

06.14 Múzeum látogatás Domahidi Jolán 13 Zselllérház 

06.14. Tanúsítvány osztás, 
zöldterületi 

kisgépképzés 
résztvevőinek 

Foglalkoztatási 
osztály 

14 Szolgáltató csarnok 

06.16 Csoportülés Fidesz helyi csoport 19 Szolgáltató csarnok 

06.23. Senior nap Megyei Nyugdíjas  400 fő Tisza part  

06.27. Nevelőszülők családi 
nap 

Tóth Erika 
nevelőszülő hálózat 

40 Tüzelős-ól 

06.28 Buszos kirándulás NMI 25 fő Lakitelek 

 

06.29. Csegei Rév Nap 
megbeszélés 

Szervezők 10 fő Könyvtár 

07.01 Munkaerő toborzás Prohumman 4 Könyvtár 
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07.01 Negyedéves névnapi 
összejövetel 

CSNYE 50 Szolgáltató 
Csarnok 

07.03. Múzeum látogatás Darány 10 fő Zsellérház 

07.06 Csegei Körkép 
szerkesztőségi 

fő szerkesztő 6 Könyvtár 

07.21. Múzeum látogatás látogató 1fő Zsellérház 

07.17.-
23. 

Nagymama-unoka tábor TIA 5x 80 fő Szolgáltató csarnok 

07.18. Mozi vetítés és totó a 
Nagyik és unokák tábor 

résztvevőinek 

DrPJMHK 35 Könyvtár 

07.24. Óriás teknős kiállítás Richter Aladár e.v. 30 fő Könyvtár 

08.06. Elszármazottak 
találkozója 

CSNYE 

TIA 

80 Szolgáltató csarnok 

08.06 Csegei Rév Nap Önkormányzat 

DrPJMHK 

20 fő Tisza Part 

08.06-
08.17-ig 

Gobelin és 
lemezjátszó,magnó 

kiállítás 

Almási Dezsőné és 
File István 

 Szolgáltató csarnok 

08.08 CSOK tájékoztató 

 

Langó Józsefné 6 Szolgáltató csarnok 

08.10 Csegei Rév Nap 
értékelő megbeszélés 

szervezők 10 Könyvtár 

08.17 Munkaerő toborzás KRONES 3 Szolgáltató csarnok 

08.26 Negyedéves névnapi 
összejövetel 

CSNYE 60 Szolgáltató csarnok 

08.31 Hogyan éljünk hosszú 
életet 

 Dr. Gadóczi István 

CSNYE 28 Szolgáltató csarnok 

09.02. Múzeumlátogatás Iskola 30 fő Tüzelős-ól 
Zsellérház 

09.02 Látogatás Iskola 

Dienesné 

30 Könyvtár 

09.03 Múzeumlátogatás kirándulók 9 Zsellérház 

Tüzelős-ól 
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09.03 Munkaerő toborzás Prohumman 3 Könyvtár 

09.09. Csegei körkép 
megbeszélés 

fő szerkesztő 6 Könyvtár 

09.16 Csarnok használatba 
vételi ellenőrzése 

 4 Szolgáltató csarnok 

09.21. Múzeumlátogatás 

 

kirándulók 6 Zsellérház 

Tüzelős-ól 

09.22 Cetering, europai 
mobilitás programra 

 25 Szolgáltató csarnok 

09.28. Forever termék 
tájékoztató 

Mályi Rudolfné 22 Szolgáltató csarnok 

09.29. fő próba Idősek napja Ált. iskolások 

óvodások 

21 

15 

Szolgálttaó csarnok 

09.30 Városi idősek napja 

 

Önkormányzat 
DrPJMHK 

140  Szolgáltató csarnok 

10.05. Diabetes előadás Dr. Szabó Zsófia 
belgyógyász, 
reumatológus 

21 Szolgáltató csarnok 

10.06 jóga Kiskondás Bettina 4 Szolgáltató csarnok 

10.07 Véradás Magyar Vöröskereszt 
Balamazújváros 

19  

Szolgáltató csarnok 

10.07. Csegei Körkép 
szerkesztői ülés 

fő szerkesztő 4 Könyvtár 

 

10.08 

Őszköszöntő 

 

Önkormányzat 
DrPJMHK 

250  Sportpálya 

10.17. Halloween megbeszélés szervező önkéntesek 14 Szolgáltató csarnok 

10.21 Múzeumlátogatás kirándulók 2 Tüzelős-ól 

Zsellérház 

10.21 Könyvtármozi 

 

iskola 

Szilágyi Margit 

18 Könyvtár 

10.21 Ünnepi megemlékezés Önkormányzat 

DrPJMHK 

120 Okt.23 park 

10.24. Lakossági fórum Önkormányzat Szeli 
Zoltán 

50  Szolgáltató csarnok 
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10.29 Halloween program Civil szervezet, 
Önkormányzat 

180 Szolgáltató csarnok 
udvara 

11.02. vezetőségi megbeszélés CSNYE 10 Szolgáltató csarnok 

11.03 őszbúcsúztató 
rendezvény 

mozgáskorlátozottak 
szervezete 

33 Szolgáltató csarnok 

11.07. Adventi megbeszélés szervezők, önkéntesek 15 Szolgáltató csarnok 

11.09. Csegei Körkép 
szerkesztőségi ülés 

főszerkesztő 6 Könyvtár 

11.11. Negyedéves névnapi 
összejövetel 

CSNYE 40 Szolgáltató csarnok 

11.14 Adventi megbeszélés szervezők, önkéntesek 15 Szolgáltató csarnok 

11.16. Adventi készülődés Görög Katolikus 
Egyház 

36 Szolgáltató csarnok 

11.17 Babafa ültetés Önkormányzat 

 

40 Műfüves pálya 
melletti terület 

11.24 Városi fenyődíszítés DrPJMHK 

Önkormányzat 

12 Szolgáltató csarnok 
parkja 

11.25 Pillecukor díszítés Önkéntesek, 
DrPJMHK 

9 Szolgáltató csarnok 

11.26. I. Adventi 
gyertyagyújtás 

DrPJMHK 

önkéntesek 

160 Szolgáltató csarnok 
park 

11.26. Sürgőségi betegellátás 
folyamatai 

Dr. Tölgyesi Dávid 41 Szolgáltató csarnok 

12.03. II. Adventi 
gyertyagyújtás 

DrPJMHK 

önkéntesek 

150 Szolgáltató csarnok 
park 

12.07. Mikulás, vetítés, totó 

Dr. Gadóczi István 
előadás 

CSNYE 

DrPJMHK  

28 Könyvtár 

12.08. Csegei Körkép 
szerkesztőségi ülés 

fő szerkesztő 6 Könyvtár 

12.10 III. adventi 
gyertyagyújtás 

DrPJMHK 

önkéntesek 

160 Szolgáltató csarnok 

12.17 IV. Adventi 
gyertyagyújtás 

DrPJMHK 

önkéntesek 

200 Református 
templom 

Szolgáltató csarnok 
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12.31 Szilvesztei mulatság Baja Jánosné 

 

150 Szolgáltató csarnok 

 

01.05- 03.28-ig Fitnesz aerobic 
oktatás 

Jónás Simon Melinda 
(EFOP1.5.3-16-2017-
00021) 
 Humán Szolg. Fejlesztés 

25 alakalom 
átlag 15 fő 

Szolgáltató 
csarnok 

2022 év hétfői 
napokon 

foglalkozás Kézműves kör 31 alkalom 
átlag 7 fő/alk. 
 

Szolgáltató 
csarnok 

2022 év szerdai 
napokon 

klubfoglalkozás Csegei Nyugdíjas 
Egyesület 

42 alkalom 
átlag 25 fő/alk. 
 

Szolgáltató 
csarnok 

10.16-tól 
csütörtökönként 

ingyenes jóga Kiskondás Beatrix 7 alakalom 
30 fő 
 

könyvtár 

2022. év 
vasárnap vagy 
szombati 
napokon 

foglalkozás Tiszacsegei 
Hagyományőrző 
Néptánc Egyesület 

15 alkalom 
átlag 25 fő/alk. 

Szolgáltató 
csarnok 

 

2022. évi könyvtár mozi vetítések 

 

Vetítési idő Film címe létszám 

Január 25.  Rákóczi hadnagya 9 

Február 8. A veréb is madár 11 

Március 01. Egy szoknya egy nadrág 9 

Április 5. Tizedes meg a többiek 8 

Május 10. A kőszívű ember fiai I.rész 5 

Júniusi 14 Megyejáró,  

Egy magyar nábob 

36 

7 

Június 18 Magyar népmesék 29 

július 29. Keménykalap krumpli orr 14 

Október 21 Magyar népmesék 18 

December 07 Ajándék ez a nap 21 
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2022. évi Csegei Körkép 

Szám Dátum érkezett  megmaradt  
I. február 02. 300 db 55 db 
II. március 07. 300 db 58 db 
III. április 22. 300 db 41 db 
IV. június 13. 300 db 64 db 
V. július 06. 300 db 93 db 
VI. augusztus 04. 300 db 78 db 
VII. szeptember 06. 300 db 86 db 
VIII. október 06. 200 db 6 db 
IX. november 08. 200 db 7 db 
X. december 08. 200 db 20 db 

 

2022. Évi Kiscsoportos foglalkozások rendje és helye 

 
Csoport neve 

 

 
Nap 

 
Időpont 

 
Helyszín 

Tiszacsegei 
Hagyományőrző 

Néptánc Egyesület 

Vasárnap 
 

Alkalmanként 
fellépés előtt 

 
10.00 

 
Szolgáltató csarnok 
Régi óvoda Fő u 35. 

Csegei Nyugdíjas 
Egyesület 

 
Szerda 

14.00 (őszi-téli 
időszak) 

15.00 (tavaszi-nyári 
időszak) 

 
Szolgáltató csarnok 

Tiszacsegei Önkéntes 
Tűzoltó Dalárda 

 
Kedd 

 
 

 
17.00 

Régi iskola épülete 
Fő u. 69-71 

Fekete István Általános 
Iskola Mazsorett 

Csoport 

 
Hétfő / péntek 

 
              16.00 

 

Általános Iskola  
 

(alkalmanként Városi 
Sportpálya) 

 
Tiszacsegei Kézműves 

Kör 

 
Hétfő 

 
 

 
17.00 

 
Szolgáltató csarnok 

 
Asztalitenisz szakosztály 

 
Hétfő/Szerda 

 
 

 
16.00 
16.00 

 
Volt tsz. Terem 

Fő u. 42. 

 
Patás Pajtás 

Hagyományőrző 
Lovasudvar 

 

 
Igény szerint 

  
Lovasudvar 

Homokhát I. u. 1. 
 

 

A listát Kisné Bolacsek Rita készítette. 
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A település határain belül igyekszünk az állami-, a magán- és a civil szektor minél több szereplőjével 

együttműködni annak érdekében, hogy a helyi közösség igényeit a lehető legmagasabb szinten ki 

tudjuk elégíteni.   

Településünk intézményeivel, az egyházzal, a vállalkozókkal és a civil szervezetekkel programjaink 

megvalósítása során különböző területeken tudunk együttműködni. Programokat szervezünk az 

óvodás és iskolás gyermekek és a településen élő idősek számára is. 

Intézményünknek főként a közművelődési- és a könyvtári feladatok ellátása a feladata. 

Településhatárainkon kívül, megyei szinten a Nemzeti Művelődési Intézet, valamint a Méliusz Juhász 

Péter Megyei Könyvtár töltik be a szakmai- és módszertani tanácsadói szerepet, melyekkel 

mindennapi kapcsolatban állunk, iránymutatásaikat figyelembe vesszük a munkavégzésben. 

2022-ben fogadtunk diákokat akár a nyári diákmunka program, akár az 50 órás  közösségi szolgálat 

kapcsán. Programszervezésben, az intézmény napi ügyeinek és feladatainak  elvégzésében segítik 

munkánkat. 

  



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 

…/2023. (…. ….) KT. számú HATÁROZAT 
 

a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi szakmai és 
működési tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Papp József 
Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi szakmai és működési tevékenységéről készült 
beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot, és a következő döntést hozza: 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Papp József Művelődési 
Ház és Könyvtár 2022. évi szakmai és működési tevékenységéről készült beszámolót 
elfogadja. 

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

megküldésével tájékoztassa Mezei Anna igazgatót. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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Törvényességi ellenőrzést végezte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. január 31-én tartandó ülésére 

Tárgy: A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi Munka -és Szolgáltatási terve 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.)

EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) határoz meg a közművelődési intézmények szakmai

tevékenységének tervezésére vonatkozó dokumentációs kötelezettséget. A Kultv. 78/I. § (4) bekezdés

b) pontja alapján a közművelődési intézményt fenntartó önkormányzatnak jóvá kell hagynia az

intézmény éves munkatervét. Az EMMI rendelet 3. §-a határozza meg, hogy a feladatellátónak az

általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási tervet kell készíteni

tárgyév március 1-jéig.

Ennek értelmében elkészítésre került a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi

munkaterve és szolgáltatási terve, melyet kérem, elfogadni szíveskedjenek!

Tiszacsege, 2023. január 20. 

Mezei Anna 

igazgató 

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 
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A közművelődési feladatellátás alapjait a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, illetve a közművelődési alapszolgáltatások, 

valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018 

(VII.9.) EMMI rendelet határozzák meg. Emellett a Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2019 

(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról és az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Alapító okirata mentén végezzük munkánkat. 

A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtárat a jogszabályoknak megfelelően 2022. január 01-

jén művelődési házként alapították meg újra, mely könyvtári feladatokat is ellát, 2022. június 01-jén 

az intézményvezetői pozíció is megfelelően betöltésre került személyem által. 

2023. évi Munkatervünkhöz Szolgáltatási tervet és részletes költségtervet is csatolunk. 

 

 

Az intézményben 4 alkalmazott látja el a feladatokat. Hárman közülük 8 órában, egyikőjük 4 órában 

van foglalkoztatva, egy személy rendelkezik középfokú közművelődési szakmai végzettséggel. Egy 

betöltetlen pozíció elérhető, az intézményvezető-helyettesi, melyet úgy látok, a 2023-as évben nem 

lesz lehetőség betölteni, hiszen a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és 

foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint 

egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. § (3) 

bekezdése szerint „A gazdasági vezető kivételével az intézményvezető helyettese munkakörének 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételek megegyeznek az intézményvezetőre 

meghatározott feltételekkel.” Ez alapján elvárás a helyettestől is a felsőfokú közművelődési szakmai 

végzettség, mely feltétel nehézséget fog okozni a megfelelő személy megtalálásában, ugyanis az 

igazgatói pályázatot is többször kellett kiírni, mire a megfelelő végzettségű személyt megtalálták.  

A városi könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül működik, a könyvtári 

feladatokat segédkönyvtáros munkakörben végzi egy kolléga, folyamatos kapcsolatot tartva az ellátó 

Méliusz Juhász Péter Könyvtár felelős kollégáival. 

Az intézmény és a telephelyek takarítását, karbantartását, működtetését a 2 fő múzeumi munkatársak 

végzik, 1 fő a Szolgáltató Csarnok működtetéséről, 1 fő a két tájház körüli munkákról és a könyvtár 

takarításáról is gondoskodik. Korábbi egyeztetések alapján segítséget várunk az önkormányzattól a 

takarítási feladatok elvégzéséhez. A korábban az intézménybe kirendelt közfoglalkoztatott kolléga 
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már nem dolgozik nálunk, és ő végezte a napi takarítói, kisebb karbantartói tevékenységeket a 

könyvtár épületében és a tájházaknál való munkálatokba is rendszeresen besegített, melynek hiányát 

érezzük. A tájházaknál és a könyvtárat körbevevő udvar-kertnél szükséges gépi munkálatokat 

önkormányzati segítséggel valósítjuk meg. 

A nyári hónapokban diákmunkások, közösségi szolgálatot végzők segítik a napi feladatok ellátását. 

 

A Szolgáltató Csarnok újonnan épült létesítmény, melynek állagát a néhány év alatt sikerült megóvni, 

így kiszolgálja a rendezvényeket, eseményeket, összejöveteleket és a bérbeadás is gyakori, hiszen 

nagy terme miatt alkalmas esküvők, tréningek, családi és céges rendezvények megtartására egyaránt. 

A Tüzelős-ól múzeumi telephelyre pályázatot szükséges benyújtani, amennyiben a Teleki László 

Alapítvány 2023-ban is kiírja Népi Építészeti Program támogatását, mindenképpen élni kell a 

támogatás adta lehetőségekkel, hogy megfelelően védjük állagát e városi értéknek. Kisebb 

munkálatokat azonban pályázat/támogatási kérelem benyújtása nélkül is el kell rajta végezni idén. 

Ilyenek a falfelületek meszelése, kertrendezés és faipari munkálatok. 2023-ban egynapos rendezvényt 

tervezünk a Tüzelős-ólhoz, mely számításaink szerint jelentős turistát fog vonzani, így hívogató 

külsőt kell ölteni a helyszínre. Ezen kívül szakmai nap és táborok programjaként is szerepel a 

múzeum meglátogatása, így egész éves karbantartása szükségszerű feladat. 

A Zsellérház múzeum felújítására 2022-ben támogatási kérelmet nyújtottunk be az önkormányzattal 

a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programjába. Ennek elbírálása januárra várható. 

Amennyiben pozitív elbírálásban részesül kérelmünk, megkezdődhetnek a felújítási munkálatok. Az 

igényelt összeg 8.402.320,- forint, melyből a födémszerkezetet, a vakolatot, a homlokzatot és a 

tetőfedést kívánjuk felújítani. Az önkormányzat 20%-os önerőt biztosít. A 2023. évi Népi Építészeti 

Program kiírásban további munkálatokra szükséges támogatást kérni, például a megfelelő 

vízelvezetés kiépítésére, a kerítés felújítására, egyéb állagmegóvó eljárásokra. 

A könyvtár épülete felújításra szorul. A falak vakolata több helyen repedt, így ennek kijavítása és 

tisztító festés szükséges az épület belső tereire vonatkozóan. Az épületen belüli vízvezető csöveket 

és a külső csapadékelvezető rendszert is felül kell vizsgáltatni szakemberrel, hiszen látványos beázást 

tapasztalunk. A padlózat minősége, milyensége több helyen nem méltó egy városi művelődési ház 

székhelyéhez és a mai kornak nem megfelelő, nem nyújt kellemes környezetet látványa. A 

nyílászárók régiek, nem zárnak jól, szelelnek, így feltétlen műanyag nyílászárókra kell cserélni 

azokat, hiszen most télen, a fűtési szezon beköszöntével még ebben az enyhe időben is érzékeljük, 

hogy engedi ki a meleget az ablak, szeles időben pedig átsüvít a huzat a termeken. Ennek 

kiküszöbölésére anyagokat (párnát, törölközőt) teszünk a két ablak közé, hogy csökkentsük a 

szelelést, huzatot, azonban ez esztétikailag sem jó látvány. A mosdók is felújításra szorulnak, a régi 

csapok már nem működnek megfelelően, folyamatosan tömítéseket kell bennük cserélni, különben 
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csöpög a víz, a látogatót nem szívesen engedjük be, hiszen csúnya, kopottas a mosdó, a falak több 

helyen repedtek, koszosak, mint ahogyan a csempék is. A nyílászárók ezekben a helyiségekben is 

rosszak. A villamos vezetékeket szükséges felülvizsgáltatni szakemberrel, és a lámpatesteket, 

villanykapcsolókat kicserélni, hiszen több lámpatest törött, nem működik, a villanykapcsolókat 

művelődési házhoz méltón igényes, egységes típusra kell cserélni. Ezek miatt szükséges a felújításra 

vonatkozó pályázatokat figyelni, és meghatározott összeget elkülöníteni az önerő biztosításához, 

hiszen ezek a munkálatok nem várhatnak még évekig. Emellett az önkormányzat informatikusával 

egyeztetve indokolt az elektronikai eszközök felújítása. Például az internetkábel cseréje optikai 

kábelre, a számítógépek háttértárának modernebb, gyorsabb SSD típusra váltása és tápegység csere 

egyaránt.   

 

2023-ra igyekeztünk színvonalas rendezvényeket megtervezni a város értékeinek kihasználásával, 

figyelembevételével. A magas infláció következtében a programok létrejöttének költségei is 

megemelkedtek. Elöljáróban általánosságban szeretném ismertetni a 2023-as árakat:  

• Pop előadók árai, akik ismerősek lehetnek:   

o Ámokfutók 45 perc 485.000,- +27% ÁFA + 140ft/km útiköltség 

o Animal Cannibals 60 perc 440.000,- +27% ÁFA 

o Apostol együttes 4 fővel 60 perc 750.000,- +27% ÁFA + 100ft/km úti. 

o Baby Gabi 40 perc 280.000,-  

o Balázs Pali 40 perc 480.000,- +27% ÁFA + 200ft/km útiköltség 

o Groovehouse 40 perc 400.000,- +27% ÁFA + 150ft/km útik. 

o Josh és Betti 480.000,- - 680.000,- + 130ft/km útiköltség 

• Mulatós előadók árai, akik ismerősek lehetnek: 

o A jó Lacibetyár 50 perc 499.000,- +27% ÁFA + 200ft/km úti. 

o Bódi Csabi 40 perc 300.000,- +27% ÁFA 

o Bunyós Pityu 45 perc 385.000,- +27% ÁFA 

o Lagzi Lajcsi 50 perc 465.000,- +27% ÁFA + 150ft/km úti. 

o Kocsis Janika 30-60 perc 215.000,- - 295.000,- + 100ft/km útiköltség 

o Rostás Szabika 30 perc 395.000,- + 120ft/km útiköltség 

• Operett musical előadó: 

o Oszvald Marika 30 perc 280.000,- +27% ÁFA + 140ft/km úti. 

o Fodor Zsóka és Várkonyi András 60 perc 437.000,- +27% ÁFA +120ft/km 

• Kiegészítő produkciók: 

o Fitness 60 perc 185.000,- - 413.000,- +27% ÁFA + 80-120ft/km úti. 
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o Bűvészek 30 perc 90.000,- - 210.000,- +27% ÁFA + 100-150ft/km úti. 

o Gólyalábasok 50-60 perc 245.000,- - 299.000,- 

• Élő koncertek: 

o Beatrice 90 perc 2.400.000,- +27% ÁFA +100ft/km útiköltség 

o Dobrády Ákos TNT 90 perc 3.320.000,- +27% ÁFA 

o Fenyő Miklós 90 perc 3.500.000,- +27% ÁFA + 800ft/km úti. 

o Hooligans 100 perc 3.550.000,- +27% ÁFA 

o Irigy Hónaljmirigy 100 perc 3.200.000,- +27% ÁFA 

o R-GO 100 perc 3.550.000,- +27% ÁFA 

o Zaporozsec 90 perc 1.050.000,- +27% ÁFA 

o Wellhello 70 perc 4.500.000,- + 27% ÁFA 

o Punnany Massif 90 perc 5.500.000,- +27% ÁFA 

o Margaret Island 80 perc 4.150.000,- +27% ÁFA 

Ezek alapján ebben a pontban röviden ismertetem a tervezett rendezvényeket és programokat, azok 

helyszíneit, innovációit és költségigényét. 

Január 19-én megrendezzük a magyar kultúra napi programunkat, mely író-olvasó találkozó lesz a 

könyvtárban. A meghívott előadó, vendégek és érdeklődők megvendégelésére szendviccsel és teával 

készülünk. Bőr István költő, aki az író-olvasó találkozó művésze, ingyenesen vesz részt 

eseményünkön, tiszacsegei kötődése miatt, azonban a helyszínre-, majd az esemény végén a 

hazajutásukat – feleségével érkezik – meg kell oldanunk Debrecenbe. Erre a rendezvényre a leírtak 

kifizetésére 40.000,- forintot igényel az intézmény, mely az állami normatívából erre fordítható. 

(Szerk.: az eseményt megtartottuk, az üzemanyagáron túl 14.000,- forintot fordítottunk a programra) 

Valentin-nap alkalmából a Szolgáltató Csarnokot az eseménynek megfelelő díszletbe öltöztetjük, 

illetve meg fog jelenni a könyvtár épületén is e nap jellemzője, így plusz díszlet beszerzéséhez 

igénylünk 50.000,- forintot. 

A Télűző Farsangi Mulatság részben hasonló, részben eltérő lesz az elmúlt évekhez képest. 

Szervezésébe a civil lakosságot is bevonjuk, így közösen ötletelve és a szélesebb kapcsolati hálót 

figyelembe véve innovatív, sikeres rendezvénynek nézünk elébe. A rendezvényt a Szolgáltató 

Csarnokban tartjuk meg február 18-án. Reggel 10 órától a Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző 

Egyesület lovaskocsival járja majd Tiszacsege utcáit, hirdetve a télűző mulatságot. A nap első felében 

a gyermekeken lesz a hangsúly, ki mit tud vetélkedő, jelmezverseny és fánk látványsütés várja majd 

őket, mely fánkokat 100 ft/db áron árusítunk majd. (ebből származó bevétel minimum: 4000,- forint) 

Este a szülőket várjuk vissza szintén jelmezbe öltözve a maskarás bálba, ahová belépődíjat, 3000,- 

forintot fogunk kérni, cserébe tombola jegyet és terveink szerint 1000,- forintos kupont kapnak majd, 

amit a büfében lehet levásárolni, egyébként batyus bálra hirdetjük meg a programot. Ennek fényében 
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saját bevételt is termelünk, 200 emberre mindenképpen számítunk, azonban asztalhoz ültetni 100-

150 embert fogunk tudni, nekik előre kell fizetniük a belépőt az érvényes asztalfoglalásért. (ebből 

származó bevétel minimum: 300.000,- forint) A ki mit tud vetélkedő és a gyermek jelmezverseny 

helyezettjeinek díjait az intézmény fizeti ki, illetve a megfelelő díszítés és a zenész költségét 

figyelembe véve 250.000,- forint szükséges erre a rendezvényre, mely délelőtti programjának 

költségére (kb. 100.000,-) az állami normatíva is fordítható és körülbelül 3-400.000,- forint bevétele 

lesz az intézménynek a belépők árából. 

A Városi Nőnap a szokásos módon, március 08-án kerül megrendezésre a Szolgáltató Csarnokban. 

Szabó Ádámot 45 perces előadásával kívánjuk meghívni, mint sztárvendéget, a költsége 280.000,- 

forint +27%-os ÁFA-val és 120ft/km-es útiköltséggel. 500.000,- forintos kiadással számoltunk, 

melybe beletartozik a vendégvárás költsége (pogácsa, víz, üdítő), a sztárvendég teljes előadói díja, és 

ajándék az ünnepelteknek. 

Március 15-én az 1848/-49-es forradalmi megemlékezést tartjuk meg a Szolgáltató Csarnokban és a 

Március 15. Parkban. Ennek költsége változó lehet, hiszen attól függően, ki/kik lesznek a fellépők, 

előadók a megemlékezésen, változhat az ajándékuk mennyisége, milyensége is. Az előadók 

ajándékain kívül koszorú költséggel szükséges számolni, így kalkulálva 45.000,- forintot igényel az 

intézmény, mely az állami normatívából ráfordítható. 

Új eseményként, hagyományteremtő céllal bevezetjük a Húsvétváró Hagyományőrző Népzenei és 

Néptánc Találkozót. Szükségesnek éreztem a folklórral kapcsolatos programelemet leválasztani a 

szüreti alkalomról és önálló rendezvényként, méltó helyszínre átvezetni azt. Így született meg a 

húsvéthoz közeli időpont, melyen a rendezvénynaptár leadása óta módosítottunk, végleges időpontja 

április 01. Helyszíne a Tüzelős-ól, hiszen ez biztosítja a megfelelő, autentikus népi környezetet. 

Bízom benne, hogy kapcsolataim által népszerű, vonzó rendezvényt teremtünk Tiszacsegén. Az 

eseményen megjelenítünk, élővé teszünk egy paraszti udvartartást állatsimogatóval, kézműves 

foglalkozással, népviseletbe öltöztetéssel, hagyományos tojásfestéssel, locsolkodással, népi 

játszóházzal. Népi játszóház ára 2-8 óra időtartamra 80.000,- - 130.000,- forintig terjed. Emellett 

színpadi produkciók kísérik végig a napot, ahol helyi és környékbeli néptáncegyüttesek, népzenei 

együttesek, népi énekesek mutatkozhatnak be. Ahhoz, hogy színvonalas, és sok érdeklődőt vonzó 

napot hozhassunk létre, szükséges lesz olyan fellépőket is meghívni, akiknek hírnevük van a 

megyében, például a Debreceni Népi Együttest, akiknek előadói díjat szükséges fizetni. Az előadói 

díjak néptánccsoportoknál körülbelül a következőképpen alakulnak: műsoridő 10-30 percig, melyek 

ára a csoport ismertségétől, szakmaiságától függően útiköltségtől 150.000,- forintig terjed. Ennek 

alapján a színpadi produkcióra szükséges 150.000,- forintot elkülöníteni, azonban igyekszünk a 

szervezés során kölcsönösen pozitívan megegyezni, és további együttműködéseket kialakítani az 

együttesekkel, hogy minél kedvezőbb áron léptethessük fel őket. A fellépő csoportokat és helyi 

közreműködőket megvendégeljük egy hagyományos egytálétellel, a külsős nézők, vendégek pedig 
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800,- forintos étkezési jegy megvásárlásával maguk is igénybe vehetik az étkeztetést. Az étel 

elkészítése 300 fő részére körülbelül 200.000,- forintot igényel, melyből nagyságrendileg 80.000,- 

forint visszatérül a megvásárolt étel jegyek miatt. Este a Szolgáltató Csarnokba közösen átvonulva 

táncházat tartunk egy neves népzenei együttessel, melynek költsége körülbelül 150.000,- forint lesz. 

A fellépőkön, közreműködőkön kívül 1500,- forintos jegyárral vehetnek részt a felnőttek, a 14 év 

alattiak pedig 50% kedvezménnyel, 5 év alattiak ingyenesen. A táncház elején tánctanítás lesz, hogy 

mindenki megismerhesse a Kárpát-medence tánchagyományát, majd szórakoztató célból zenélnek a 

népzenészek, és szórakoznak a táncosok és nem táncosok egyaránt. Erre a rendezvényre komplexitása 

miatt 600.000,- forintot igénylünk, melyből körülbelül 150.000,- forint visszatérül a belépőjegyes 

elemek miatt. 

Április 11-én a költészet napját ünnepeljük, mely eseményt a könyvtárban rendezünk meg. A 

Tiszacsegei Horgász és Természetvédelmi Egyesülettel karöltve fotó- és/vagy rajzpályázatot fogunk 

meghirdetni az általános iskolásoknak, két korosztályban, külön az alsósoknak, külön a felsősöknek, 

így 2x első, második, harmadik helyezettet hirdetünk, a nyeremény költségét pedig megosztva 

viseljük. Jelképes vendégvárással várjuk az alkalomra a versenyzőket, az érdeklődőket, ahol a 

pályázati anyagokból kiállítást rendezünk be. Az igényesség miatt szükséges 50.000,- forint a 

rendezvény megtartásához, melyet az állami normatívából is lehetőség van finanszírozni. 

Tavasszal szintén új elemként bevezetem közművelődési szakmai nap megtartását, ahová a környező 

települések polgármestereit, kulturális szakembereit várjuk. A délelőtt folyamán a Nemzeti 

Művelődési Intézet munkatársai és más elismert szakemberek tartanak előadást a közművelődésről, 

annak fontosságáról, lehetőségekről majd településséta keretében bemutatjuk Tiszacsege értékeit, 

kifejezetten kulturális értelmezésben. Délután a polgármesterek részvételére már nem feltétlen lesz 

szükség, ugyanis tréninget, műhelymunkát tartunk a környező települések szakembereinek 

bevonásával, elősegítve a hálózatosodást. Ennél az eseménynél vendégvárásra, (szendvics)ebédre, és 

az előadók ajándékaira kalkuláltam költséget, mely így 50.000,- forint, melyet szintén lehetséges az 

állami normatívából finanszírozni. 

Április 29-re vagy május 01-re tervezzük részben új elemként a Városi Majális és Sportágválasztó 

rendezvényünket, melynek helyszíne a Tiszacsege Termálfürdő. Ennek keretében lehet megrendezni 

a korábbi „ZAFT” amatőr könnyűzenei találka/parádé programot, így lenne ingyenesen biztosítva a 

színpadi előadás e napon. Szükségesek a majálishoz hű elemek, például a vidámpark a 

gyermekeknek, a büfé, és a strandolási lehetőség, mely adott a helyszín által. Vidámpark bérlése, 

mely légvárból és/vagy felfújható csúszdából, gyermek körhintából áll, körülbelül 210.000,- forint, 

azonban megegyezés függvényében ez az összeg 0 forintra is redukálódhat, ha a látogatóknak nem 

szeretnénk ingyenesen biztosítani ezeket a játékelemeket, hiszen akkor a szolgáltató a 

célközönségnek közvetlenül pénzért biztosítja szolgáltatását, és annyi bevétele lesz, amennyit 

megtermel magának. A sportágválasztó program sokféle kitelepült sportot, sportolót mutat be, 
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melyeket a nap folyamán kipróbálhatnak a felnőttek és a gyermekek egyaránt. Sportáganként 

körülbelül 50.000,- forinttal kalkulálunk, mely ár tartalmazza a sportág eszközeit és minimum egy 

animátort. Amennyiben hat külsős szervezettel, egyesülettel számolunk ezen az áron, az 300.000,- 

forintot jelent. Az Exatlon műsorban szereplőket közeli ismeretségem által szándékomban áll 

meghívni, így biztosan vonzó esemény lesz a környező települések lakói számára is, hiszen 

találkozhatnak a „celebekkel”. Az ő kitelepülésüket is körülbelül 50.000,- forinttal kalkuláltam. Este 

ugyancsak a termálfürdőn majálisi mulatságot, vagy disco-t tartunk, ahová szintén belépőt kérünk, 

ezáltal a bálban/discoban zenélő formáció költségét szeretnénk visszanyerni. A báli belépő 

egységesen 3000,- forint, azonban ha éjszakai fürdőzéssel egybekötött disco-t tartunk, oda 5000,- 

forint lesz a belépő. A bál zenészének és egy dj-nek is a költsége 120-160.000,- között mozog. 

660.000,- forint szükséges ehhez a rendezvényhez, azonban amennyiben a Magyar Szabadidősport 

Szövetség pályázat által vendégünk lesz, úgy nagy költségtől szabadulunk meg, hiszen ők ingyenesen 

kitelepülnek, kevesebb külső, egyéni sportszervezetet kell meginvitálnunk rendezvényünkre. Várjuk 

válaszukat. A báli/disco belépőből minimum 500.000,- forint bevételünk származhat. 

Május 28-án Városi Gyermeknapot szervezünk a régi sportpályán, az óvoda mellett. Bábelőadással, 

kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, csillámtetoválással, és pogácsával, aprósüteménnyel, 

üdítővel várjuk a gyermekeket. Kalkulálásunk alapján a rendezvényhez 200.000,- forintra van 

szükségünk. 

A Tiszacsege Termálfürdőt népszerűsítve két új, kis költségvetésű programot terveztünk be a 

rendezvénynaptárunkba – annak leadását követően, polgármesteri kérésre. Június másodikán 

Pedagógusok napja van, így a helyi, környékbeli pedagógusoknak és a KLIK kerületi 

kapcsolattartóinak, vezetőinek 2-án, vagy 3-án főzőversenyt és csapatépítő sportversenyt hirdetünk. 

Erre a rendezvényre ingyenes fürdőbe való belépést biztosítunk minden pedagógusnak. A KLIK-el 

együttműködve tervezzük megvalósítani az eseményt, így ennek költsége az intézmény részéről 

legfeljebb 20.000,- forint, melybe kis vendégvárás tartozik bele. Július hatodikán, Polgárőr nap van, 

így 7-én vagy 8-án szintén a helyi és környékbeli polgárőröket hívjuk meg, a fürdőbe való belépés 

számukra ingyenes. A program költségigénye szintén 20.000,- forint. 

A Csegei Rév Nap az önkormányzat legnagyobb rendezvénye. Változatlanul a Tiszapart ad neki 

otthont 2023-ban is, és augusztus első hétvégéjén, 05-én kerül megrendezésre. A napba beilleszthető 

a Révész találkozó, ezáltal minőségi programot biztosíthatunk a találkozóra látogatóknak. Javaslom 

a Csegei Rév Kikötő munkatársaival való együttműködést ennek a programelemnek a 

megszervezéséhez. Ezen a napon kerül megrendezésre az Elszármazottak Találkozója is a Szolgáltató 

Csarnokban. A költségelemek nem változnak az elmúlt évekhez képest, vendégvárás, étkeztetés, 

versenyek díjazásai, helyi fellépők ajándékai, előadók díjai (színpadi és egyéb, pl. motoros bemutató), 

biztonsági személyzet, egészségügyi személyzet stb. Az infláció okán minden drágább lesz ebben az 
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évben, így a minimális összeg, mely szükséges a minőségi rendezvény megtartásához, 4.700.000,- 

forint. 

Szeptember utolsó hétvégéi közül 23-án vagy 30-án tervezzük megrendezni az Őszköszöntő 

felvonulás és bál eseményt. Helyszíne a Városi Sportpálya. Innovációként fény-felvonulást tervezünk 

ebben az évben, ahová szintén számítunk önkormányzati és egyéb járművekre, ezúttal égősorokkal 

feldíszítve azokat, ehhez a meglévőkön túl további égősorok beszerzésére lesz szükség, ennek 

költsége minimum 70.000,- forint. Emellett bevezetnénk a bográcsos ételek főzőversenyét, melynek 

helyezettjeinek díjai összesen 20.000,- forintba kerülnek, kupát és oklevelet kapnak, illetve 

tiszacsegei termékeket. Idén is meghirdetjük a dekoráló versenyt, mely helyezettjeinek a díjainak 

költsége 18.000,- az alábbiak szerint: első helyezett hétezer, második helyezett ötezer, harmadik 

helyezett háromezer, különdíj háromezer forint értékű tárgyi ajándék. Mivel a rendezvényről 

lecsatoltuk a hagyományőrző vonalat, így a mazsorett csoportra számítunk, mint helyi közreműködő 

közösség, illetve külső mazsorett/társas tánc csoportokra, akik kísérik a felvonulást. Nekik előadói 

díjat szükséges fizetni, mely körülbelül 50.000,- forint társulatonként, így 100-150.000,- forintot 

szükséges erre elkülöníteni. Idén nem tervezünk megállókat tartani, ahol bemutatók lesznek, azonban 

tematikus hangos zene mellett a mazsorettesek mozgásos felvonulást tartanak, a társas táncosokkal 

együtt, látványos, világító öltözékben és eszközökkel. A költségkalkulációban a versenyek díjának 

(38.000,-), vendégvárásnak (kb. 50.000,-), dekorációnak (min. 70.000,-), meghívott fellépők 

költségével (tánccsoportok és egy olcsóbb kategóriás előadó kb. 350.000,-), és a bál zenészének 

költségével (160.000,-) számoltunk, így 668.000,- forintot igényel a rendezvény. Az esti bálra belépőt 

fogunk szedni, körülbelül 2000,- forintos áron, így abból saját bevételre tehetünk szert, reményeink 

szerint minimum 450.000,- forintra. 

A Városi Idősek Napja hagyományosan megtartott rendezvény a településen, melynek helyszíne a 

Szolgáltató Csarnok. Minden évben törekszünk október elsejéhez közeli időpontot választani, így 

idén szeptember 29-én rendezzük meg az eseményt. A forgatókönyv idén sem változik, ami a 

programelemeket illeti, számíthatnak helyi fellépőkre, vendéglátásra és sztárvendégre, így 435.000,- 

forintra van szükség a rendezvény megtartásához. 

Október 23-án az 1956-os szabadságharcra emlékezünk. A szokásos tisztelgést az Emlékparkban és 

a Dr. Tantos József emléktáblánál tartjuk meg. Az esemény költségigénye 45.000,- forint, mely a 

helyi közreműködők, fellépők létszámától függően csökkenhet. 

Október 28-án a civil szervezői közösség idén is Halloween-i estet szervez a Szolgáltató Csarnokban, 

illetve annak udvarán. Ehhez 50.000,- forinttal és humán erőforrással szeretne hozzájárulni az 

intézményünk. 

November 15-re terveztük be a Babafa ültetést, mely hagyomány- és értékteremtő céllal jött létre a 

településen. A régi sportpálya mellett lettek elhelyezve az eddigi fák, így ezt a kis erdőt az idei 
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szülötteket képviselő fákkal bővítheti a város. 2022-ben az intézmény a tortát és a vendégvárást 

vállalta fel, így ez alapján 40.000,- forint a költségigény erre az eseményre. 

Az adventi hétvégéket az intézmény szeretné koordinálni idén, a civil szervező közösséget bevonva. 

A hétvégék költsége a vendégvárás, mely 2022-ben tea, forralt bor és popcorn volt minden hétvégén, 

illetve pillecukrot is lehetett fogyasztani ingyenesen az első alkalommal. Szükséges a helyi fellépők, 

közreműködők ajándékaival számolni, illetve további díszítő elemek, például a megrongálódott 

égősor helyett újat beszerezni, a dekoráló verseny helyezettjeinek díjait is szükséges beleszámolni a 

költségvetésbe. 300.000,- forintot indokolt elkülöníteni erre az esemény sorozatra, emellett a 2022-

es precedenshez hasonlóan a Halloween-ból befolyt összeg egészét, vagy egy részét a civil közösség 

felajánlhatja az advent megszervezésének támogatására. 

További hétvégi rendezvények a termálfürdőn megrendezésre kerülhetnek, a szabadtéri színpadon. 

Ennek célja a strand népszerűsítése, felpezsdítése tematikus hétvégi eseményekkel. A strandszezon 

ideje alatt havi 2-3 hétvégére is lehet szervezni színpadi előadást, például az alábbiak szerint: május 

06., 13., 20.; június 17., 24.; július 08., 15., 22.; augusztus 12., 19., 26.; szeptember 09., 16. 

Tematikájukat illetően a következők jutottak eszünkbe: mulatós, népzenei, rock, pop, humorista-

kabaré, sport (fitness, hastánc, zumba, szamba), bűvész, karaoke show, színdarab. Ezek költségei 

nagyon változók lehetnek, hiszen mulatós zenészt nem valószínű, hogy találunk ingyen, vagy csak 

útiköltségért, ide körülbelül egy órára 172.000,- forinttal kell számolni. Néptáncosokat, 

népzenészeket el tudunk hívni útiköltségért, így egy óra programot akár 20.000,- forintból is ki 

tudunk vitelezni. Feltörekvő rock együtteseket is találhatunk a környéken, útiköltségért. Humoristáért 

is fizetni szükséges meglátásom szerint, melynek ára 40 percre minimum 125.000,- +27% ÁFA + 

130ft/km útiköltség. A sport tematikát elképzelhető, hogy útiköltségért, plusz fürdőbelépőért meg 

tudjuk rendelni, szervezni, úgy, mint a bűvészt és a karaoke showt is. Összességében egész 

strandszezonra vonatkozóan 450.000,- forintból kivitelezünk, igény esetén ezt csökkenteni lehet, 

természetesen a minőség rovására.  

 

Nem rendezvényhez kötött egyéb költségek: 

A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és 

foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint 

egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról alapján szükséges elvégeznem az államháztartási és 

vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a munkaviszonyom kezdetétől számítva 2 éven 

belül. 2024. június 1-ig kötelességem elvégezni a képzést ahhoz, hogy vezetői pozícióban maradjak, 

így ennek költségét is szükségszerű betervezni a 2023-as évre, mely 120.000,- forint, plusz útiköltség. 

A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében Budapesten általában minden évben indul a képzés, 

azonban elképzelhető, hogy Debrecenben is meghirdetik, így pontos útiköltség igénnyel egyelőre 
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nem tudok szolgálni. A 120 órából 64 kontaktórát tartanak, ami azt jelenti, hogy körülbelül 10 

alkalommal kell személyesen részt vennem a képzés helyszínén, plusz egyszer a vizsga napján.  

Időszerű a könyvtár épületében egyes felújításokat elvégezni, melyeket kifejtettem „Az intézményi 

feladatellátás feltételrendszere, erőforrások” 2. pontjában. Úgy gondolom, ezeket a felújításokat 

pályázat alapján célszerű megvalósítani, melynél indokolt számolni valamennyi önerővel, így 

véleményem szerint az önkormányzattal közösen meghatározott összeget szükséges elkülöníteni az 

esetleges önrész problémamentes kifizetése céljából.  

A Zsellérház felújítására 8 402 320,- forintot igényelt az önkormányzat, melynek 20%-át, azaz 1 

680 464,- forintot köteles kifizetni az önkormányzat pozitív elbírálású támogatási kérelem esetén, 

mint önerő. 

A Csegei Körkép helyi újság kiadásáért a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár felel. Egy 

havi újság nyomtatási költsége jelenleg a debreceni Fábián Nyomdaipari Bt.-nél körülbelül 90.300,- 

és 112.875,- forint közé tehető attól függően, mekkora példányszámot igénylünk az adott hónapban. 

A 2023-as áremelkedésről szóló ajánlatot még nem kaptam meg a nyomdától. 200,- forintos áron 

árusítjuk több helyen a városban a körképet, így körülbelül 30.000-40.000,- forint visszatérül 

havonta. Ennek alapján körülbelül 1.200.000,- forint szükséges egy éves újság nyomtatási 

költségének kifizetésére. Mindemellett több helyről fogunk kérni árajánlatot, és szükség esetén 

nyomdát váltunk. Előzetes egyeztetések alapján többféle opció is felvetődött a jövőre vonatkozóan: 

megelégednénk-e egy színes, Napló újság minőségű körképpel?! Kevés példányszám nyomtatása, és 

pdf formátumban való megjelenés Tiszacsege város honlapján… ebben az esetben ingyen adnánk a 

„Napló minőségű” újságot, vagy továbbra is 200,- forintért?! Továbbá az is felmerült, hogy továbbra 

is ebben a formában, de 400,- forintért is lehetne árusítani a körképet. Így ezeket a kérdéseket meg 

kell tárgyalni.  
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Sorszám Rendezvény 
megnevezése 

A költség-elemek 
megnevezése Tervezett bruttó Megjegyzés Várható 

bevétel 

1. A magyar 
kultúra napja 

vendégvárás, 
művész fuvarozása 40 000,00 Ft 

Állami 
normatívából 
lehet; 
14.000+útiköltség 
a tényleges 

  

2. Valentin-nap dekorálás, verseny 
nyeremény 50 000,00 Ft     

3. Télűző Farsangi 
Mulatság 

vendégvárás, 
verseny 
helyezettjeinek 
díjai, fellépők 
ajándékai, díszítés, 
zenész 

250 000,00 Ft 

A belépőn kívüli 
programot, 
tevékenységeket 
állami 
normatívából 
lehet. Az esti bál 
belépőjéből saját 
bevételt nyerünk. 

350 000,00 Ft 

4. Városi Nőnap 
vendégvárás, 
sztárvendég, 
köszöntő ajándék 

500 000,00 Ft 

Városi 
rendezvény; 
Állami 
normatívából 
lehet. Előadó 
összköltsége kb. 
400E, vendégvárás 
kb. 10E, ajándék 
200 fő esetén kb. 
370ft/főre jön ki. 

  

5. 
1848/-49-es 
forradalmi 
megemlékezés 

fellépők ajándékai, 
koszorúk 45 000,00 Ft Városi rendezvény   

6. 

Húsvétváró 
Hagyományőrző 
Népzenei és 
Néptánc 
Találkozó 

vendégvárás, 
vacsora a 
fellépőknek, 
közreműködőknek, 
zenekar, népi 
játszóház 

600 000,00 Ft 

Étkezés és táncház 
külsősöknek 
fizetős, ezzel némi 
saját bevételhez 
jutunk. 

150 000,00 Ft 

7. Költészet Napja 
verseny 
helyezettjeinek 
díjai, vendégvárás 

50 000,00 Ft     
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8. Szakmai nap vendégvárás, 
előadók ajándékai 50 000,00 Ft 

Környező 
települések 
polgármesterei, 
közművelődési 
dolgozói 
részvételével, 
délutáni 
műhelymunkákkal, 
tréningekkel. 

  

9. 
Városi Majális 
és 
Sportágválasztó 

"ZAFT" amatőr 
könnyűzenei 
találka/parádé, 
vidámpark, 
kitelepülő 
sportolók plusz 
eszközeik, 
bál/disco 

660 000,00 Ft 

Az esti bál 
belépőjéből saját 
bevételt nyerünk. 
Városi 
rendezvény. A 
Magyar 
Szabadidősport 
Szövetség 
támogatásával ez 
az összeg akár 
kevesebbre is 
kijöhet. 

500 000,00 Ft 

10. Városi 
Gyermeknap 

bábelőadás, 
kézműves 
foglalkozások, 
arcfestés, 
csillámtetoválás, 
vendégvárás 

200 000,00 Ft Városi rendezvény   

11. Pedagógus nap 

Főzőverseny és 
csapatépítő 
sorverseny a 
termálfürdőn 

20 000,00 Ft Városi rendezvény   

12. Polgárőr nap 
Főzőverseny és 
csapatépítő a 
termálfürdőn 

20 000,00 Ft Városi rendezvény   

13. Csegei Rév Nap 

Révész találkozó, 
Elszármazottak 
találkozója, 
közreműködők, 
meghívott 
vendégek 
étkeztetése, 
főzőverseny, 
horgászverseny 
helyezettjeinek 
díjai, előadók díjai, 
vidámpark, 
arcfestés, 

4 700 000,00 Ft 

Városi 
rendezvény. 
Abban az esetben, 
ha az esti 
koncertet/disco-t 
belépőssé tesszük, 
körülbelül 
1.800.000 forint 
térülhet meg. 
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biztonsági 
személyzet 

14. 
Őszköszöntő 
felvonulás és 
bál 

verseny 
helyezettjeinek 
díjai, díszítés, 
meghívott 
fellépők, zenész 

668 000,00 Ft 
Az esti bál 
belépőjéből saját 
bevételt nyerünk. 

450 000,00 Ft 

15. Városi Idősek 
Napja 

sztárfellépő, 
vendéglátás 435 000,00 Ft Városi rendezvény   

16. 
1956-os 
szabadságharc 
megemlékezés 

koszorúk, 
közreműködők 
ajándékai 

45 000,00 Ft Városi rendezvény   

17. Halloween civilek támogatása 50 000,00 Ft 

Civil rendezvény, 
melyet az 
intézmény 
támogat mind 
humán 
erőforrással, mind 
anyagilag. 

  

18. Babafa ültetés torta, vendégvárás 40 000,00 Ft Városi rendezvény   

19. Advent 

vendégvárás, 
díszítés, verseny 
helyezettjeinek 
díjai 

300 000,00 Ft 

Városi 
rendezvény. Civil 
támogatást 
várunk. 

  

20. Termálfürdő 
népszerűsítése 

Tematikus 
programok 
költsége egész 
strandszezonban 

450 000,00 Ft  

Városi kérelem, a 
strand büfései 
számításaink 
szerint állja a 
programok felét, 
így 200E forint 
visszatérül. 

225 000,00 Ft 

  Összesen   8 723 000,00 Ft   
1 675 000,00 

Ft 

      

Sorszám Egyéb 
megnevezése 

A költség-elemek 
megnevezése Tervezett bruttó Várható bevétel 

 

1. 

Kulturális 
intézmények 
vezetésének 
gyakorlata 
képzés 

államháztartási és 
vezetési 
ismereteket 
nyújtó, legalább 
120 órás képzés 

120000+útiköltség 

   



Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 
 

Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 17 
 

2. 

Könyvtár 
épületének 
korszerűsítése, 
felújítása, 
bővítése 

falak, csövek, 
padlózat, 
nyílászárók, 
mosdók felújítása, 
kicserélése; 
vezetékek, 
lámpatestek, 
villanykapcsolók 
cseréje 

pályázat 

   

3. Zsellérház 
felújítása 

pályázatban 
megadott 
tevékenységek 

1 680 464,00 Ft 
   

4. Csegei Körkép 
kiadása nyomtatás 1 200 000,00 Ft 

420 000,00 Ft  
 Összesen min.  3 000 464,00 Ft 420 000,00 Ft  
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A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságával és a Méliusz Juhász Péter 

Megyei Könyvtárral kifejezetten jó és rendszeres intézményünk szakmai kapcsolata. Célom 2023-ra, 

hogy a környező települések közművelődési intézményeivel, szakembereivel, önkormányzataival, 

civil szervezeteivel szintén kölcsönös együttműködés alakuljon ki. E célt szolgálja a korábbiakban 

ismertetett szakmai nap létrehozása.  

Folyamatos szakmai kapcsolatban állunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Andragógiai és 

Közművelődési Tanszék és a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok 

Tanszék oktatóival. 

 

Az 1997. évi CXL. törvény szerint az önkormányzatok közművelődési feladatai közművelődési 

alapszolgáltatásként jelennek meg. Tiszacsege közművelődési rendeletében négy alapszolgáltatás 

szerepel, így az éves tevékenységeink meghatározását és ezen tevékenységek besorolását ehhez 

mérten végezzük. Ezt a mellékelt szolgáltatási tervben láthatják részletesen. A közművelődési 

alapszolgáltatások az intézményben és a telephelyeinken az alábbiak: 

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

Rendszeresen működő közösségek az intézményben: 

• Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 

• Kézműves Kör 

• Jóga 

• Papírfonás szakkör – NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET támogatásával 

• Nemezelés szakkör – NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET támogatásával 

• Gyertyaöntés szakkör – NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET támogatásával 

• Csegei Nyugdíjas Egyesület 

• Csegei Körkép szerkesztőség 

• Tiszacsegei Értéktár Bizottság 

A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár, illetve telephelyei továbbra is színteret biztosít 

azoknak a helyi kluboknak, közösségi szerveződéseknek, egyesületeknek, akik igénylik azt. A civil 

szervezetekkel és a település intézményeivel egyre törekszünk az egészséges, harmonikus 
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együttműködés kialakítására, folytatására. Egész évben szándékunkban áll helyt adni az óvoda, 

iskola, önkormányzat és annak partnerei, civil szervezetek és igény esetén más szervek 

rendezvényeinek. Közösségek tevékenységéhez, családi és egyéni programokhoz és 

kezdeményezésekhez helyszínt biztosítunk, igény esetén szakmai segítséget nyújtunk. 

A Szolgáltató Csarnokot továbbra is bérbe adjuk bizonyos szolgáltatók, vállalkozások vagy 

magánszemélyek részére, ami bevételt jelent a művelődési háznak. Egyéb, a településhez kötődő 

partnerek, egészségügyi intézmények számára ingyen biztosítjuk e helyszín használatát. 

Könyvtári tevékenység: 

A könyvtár nyitvatartási időben várja olvasóit folyamatosan megújuló, bővülő könyvkínálattal. A 

fűtési szezon befejeztével újra beindítjuk a gépterem használatát és lehetőség lesz a korábban 

megszokott módon, szombaton is a könyvtárlátogatásra. A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 

az eddigi években díjmentes programot biztosított KSZR-es intézményei számára, azonban eddig 

nem küldtek erre vonatkozóan információt, a költségvetésükbe 2023-ban nem valószínű, hogy 

beleférnek ezen szolgáltatások, így elképzelhető, hogy ebben az évben ezt a szolgáltatást nem tudjuk 

igénybe venni, illetve szolgáltatni a helyi lakosoknak. További programok: könyvtárórák iskolások, 

óvodások részére. Író-olvasó találkozó Bőr Istvánnal. Új könyveinket az interneten keresztül és a 

rendszeresen könyvtárat látogatók között népszerűsítjük. 

 

Intézményünk munkája a nyilvánosság előtt és számára zajlik, éppen ezért elengedhetetlenül fontos, 

hogy a programkínálatról, eseményekről, szolgáltatásokról értesüljenek, hírt kapjanak az érintettek. 

Ehhez megfelelő marketing tevékenységre van szükség, és arra, hogy a napjainkban közkedvelt és 

költséghatékony online marketing lehetőségeket, kommunikációs csatornákat is használjuk, a 

hagyományos eszközökön kívül. Nagyon fontos, hogy előzetesen értesüljön a lakosság a 

programokról, sőt, akár a rendezvények közben is hírt adunk arról, éppen mi zajlik rajta, hogy 

időközben is megjöhessen a kedve a célcsoportnak. Utólagosan, pár nappal az események után 

fotókkal, videókkal is bemutatjuk Facebook oldalunkon a megvalósult programot, ehhez kiemelten 

fontos a megfelelő minőségű audiovizuális anyag, így 2023-ban erre nagyobb hangsúlyt fektetünk. 

Az alábbi lehetőségeket használjuk a híreink közlésére, reklámra: 

1. Internetes közösségi oldal rendszeres használata: 

https://www.facebook.com/tcsegekonyvtar – naprakész információk, felhívások, plakátok, 

rendezvények hirdetése, fotók. 

2. Látványos, figyelemfelkeltő meghívók, szórólapok, plakátok; névre szóló meghívók, 

melyeket postai úton vagy elektronikus levélben juttatunk el a meghívottaknak. 
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3. Intézményünk előtt és a településen található hirdetőtáblákon minden egyes eseményünket 

hirdetjük plakáton, alkalomszerűen óriásplakáton 2023-tól. 

4. A különböző illetékes (szakmai- és társ) szerveket rendszeresen fogjuk tájékoztatni 

rendezvényeinkről. 

A belső szabályzatokat 2023-ban folyamatosan ellenőrizni és szükség esetén javítani, kiegészíteni 

fogjuk. Januárban a rendeletmódosítást hajtjuk végre, mely az alapja a további dokumentumoknak. 

Később szükségesnek érzem a szervezeti és működési szabályzatot is pontosítani. Az intézmény 

dokumentumainak iktatását letisztázni és azt online rendszerbe felvinni indokolt. A székhely és 

telephelyek házirendjének tanulmányozása, annak szükség esetén kiegészítése szintén a 2023-as év 

vállalása. Ezen kívül stratégia készítése és beiskolázási terv készítése is vár ránk ebben az évben. 

A kollégák szakmai tudás anyaga némiképp hiányos, illetve eltérő mértékű, így 2023-ban minimum 

negyedévente belső képzést kapnak különböző témakörökben, mely kapcsolódik a közművelődéshez, 

ezáltal kívánom elősegíteni a gördülékenyebb és hatékonyabb munkavégzést. A munkavégzéshez 

szükséges informatikai tudást is ismételni, gyakorolni kell, így ezt is előtérbe fogom helyezni az első 

félév során. Célom, hogy év végére képesek legyenek önállóan közművelődési témájú tervezésre, 

elemzésre és cselekvésre. 

A dokumentációk, melyek nagyban hozzájárulnak a minősített/minőségi intézményi léthez 

kaotikusak, előző években nem, vagy nem elég magas szakmai rálátással lettek elkészítve, 

jogszabályoknak nem megfelelők. Ezért, ahogyan már korábban is taglaltam, az elejéről kezdem, 

mindent újra átnézek, és szükség esetén javítok, hogy ne legyen bennük hiba. Amennyiben az 

alapdokumentumokat megírom, azokat szakértővel véleményeztetem a 100%-os megfelelés 

érdekében. Feltétlen minőségfejlesztési tevékenység lenne egy komplex művelődési ház felépítése, 

vagy valamelyik jelenlegi telephely kibővítése, hiszen ennek hiányában a kollégák szétaprózódnak, 

úgy, ahogyan a közösségek is, hiszen jelenleg nincs egy intézmény, mely minden szolgáltatást 

magába tudna foglalni. Emiatt a kollegákkal való kommunikáció is nehezebb terepen zajlik, 

félreértéseket szül a kevés kollektív személyes találkozás, és a közösségek is elfelejtik, hogy a 

művelődési ház mindig nyitva áll előttük. 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 

 
…/2023. (…….) KT. számú HATÁROZAT 

 
a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi Munka- és Szolgáltatási 

tervének jóváhagyásáról 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Papp József 
Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi Munka- és Szolgáltatási tervének jóváhagyására 
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 
 
 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Papp József Művelődési 
Ház és Könyvtár 2023. évi Munka- és Szolgáltatási tervét jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről jelen határozat 
megküldésével tájékoztassa Mezei Anna igazgatót. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
 Mezei Anna igazgató 
  
 



Tárgyév 2023

Település neve Tiszacsege

A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja

Művelődési Ház

Közművelődési intézmény neve Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár

Közművelődési intézmény székhely címe 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.

Ellátott alapszolgáltatások 

 a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 
működésének támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő 
közösségek számára helyszín biztosítás              

b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 
biztosítása

d) A hagyományos közösségi kulturális értékek 
átörökítése feltételeinek biztosítása

Felelős vezető neve Szeli Zoltán

Szakmai vezető neve Mezei Anna

Kitöltő neve és beosztása Mezei Anna, igazgató

Kitöltő telefonszáma 52/373-137

Kitöltő e-mail címe tcsegekonyvtar@gmail.com

2023 évi Szolgáltatási terv előlap 



Közművelődési alapszolgáltatások 
Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység 
megnevezése

A közösségi tevékenység 
célja

A közösségi 
tevékenység 

rendszeressége vagy 
tervezett időpontja, 

időtartama

A közösségi 
tevékenységben részt 
vevők tervezett száma 

(fő)

A közösségi tevékenység 
helyszíne/ helyszínei

A közösségi 
tevékenységben a 

helyi lakosság 
részvételi módja

(1)               
Állami 

normatíva

(2) Önkormányzati 
támogatás (állami 
normatíván kívül)

(3)                
Egyéb hazai 

állami 
pályázati 
támogatás 

(NKA, Csoóri 
Alap, egyedi 
támogatás..)

(4)                 
Európai 
Uniós 

pályázati 
támogatás

(5)               
Saját bevétel

(6)               
Egyéb 

bevételi 
forrás 

(adomány, 
Norvég 
Alap…)

Jóga

Közösségi tevékenységnek 
helyszín biztosítása, 
számukra bemutatkozási 
lehetőség teremtése

heti 1 alkalom 3-6 fő/alkalom
Dr. Papp József Művelődési 

Ház és Könyvtár szh., 
Ifjúsági terem

Foglalkozásvezető, 
résztvevők

0

Fekete István Általános 
Iskola Mazsorett Csoportja

A csoport támogatása, 
számukra bemutatkozási 
lehetőségek biztosítása

évi 7 alkalommal 
bemutatkozási lehetőség 

biztosítása 
rendezvényeken

20-25 fő Rendezvényhez igazodva
Csoport tagjai, 

fellépők, felkészítő
0

Tiszacsegei Önkéntes 
Tűzoltó Dalárda

A közösség támogatása, 
számukra bemutatkozási 
lehetőségek biztosítása

évi 10 alkalommal 
bemutatkozási lehetőség 

biztosítása 
rendezvényeken

10 fő Rendezvényhez igazodva
Csoport tagjai, 

fellépők
0

Tiszacsegei Kézműves Kör 
és papírfonó szakkör

A művelődő közösségnek 
rendszeresen helyszín 
biztosítása, a kör támogatása

heti 1 alkalom 15-20 fő
Szolgáltató Csarnok 

nagyterme
Tagok, 

szakkörszervező
0

Nemezelés szakkör

A művelődő közösségnek 
rendszeresen helyszín 
biztosítása, a szakkör 
támogatása

heti 1 alkalom 10 fő
Dr. Papp József Művelődési 
Ház és Könyvtár székhelye

Tagok, 
szakkörszervező

0

Gyertyaöntés szakkör

A művelődő közösségnek 
rendszeresen helyszín 
biztosítása, a szakkör 
támogatása

heti 1 alkalom 5 fő
Dr. Papp József Művelődési 
Ház és Könyvtár székhelye

Tagok, 
szakkörszervező

0

Kiállítás

A helyi társadalom 
támogatása, helyi alkotók, 
gyűjtők számára 
bemutatkozási lehetőség 
biztosítása

negyedévente 100 fő

Szolgáltató Csarnok 
nagyterme és/vagy a Dr. Papp 

József Művelődési Ház és 
Könyvtár székhelye

Kiállító, érdeklődő, 
látogató

0

Fórum

A helyi társadalom 
támogatása, számukra 
művészeti, közösségi 
alkalom biztosítása

negyedévente 30-100 fő/alkalom
Szolgáltató Csarnok 

nagyterme

Egyesületvezetők, 
kultúra iánt 

érdeklődők, helyi 
kovász

0

Tiszacsegei Értéktár 
Bizottság

 Rendszeresen helyszín 
biztosítása, a bizottság 
támogatása

negyedévente 5-7 fő
Dr. Papp József Művelődési 

Ház és Könyvtár, Ifjúsági 
terem

Bizottsági tagok 0

Valentin-nap
A helyi társadalom 
közösségi részvételének 
elősegítése

2023. február 10-17. 50 fő
Szolgáltató Csarnok és 

környezete, online
Résztvevők, látogatók 0 50 000

Városi Nőnap

A helyi társadalom 
közösségi életének, a 
kulturális részvételének 
fejlesztése

2023. március 8. 200-250 fő
Szolgáltató Csarnok 

nagyterme
Fellépők, ünnepeltek 500 000

                                                                                                Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2023 ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

a)Művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása



Városi Majális és 
Sportválasztó

A helyi társadalom 
közösségi életének 
fejlesztése, 
közösségfejlesztés, a 
generációk közötti 
kapcsolatok elősegítése

2023. május 01. 300 fő Tiszacsege Termálfürdő
Kiállítók, árusok, 

résztvevők
350 000 310 000

Városi Gyermeknap
A generációk közötti 
együttműködés segítése, 
esélyegyenlőség elősegítése

2023. május 28. 250 fő Városi Sportpálya (régi) Árusok, résztvevők 200 000

Pedagógus nap
Közösségfejlesztés, 
önkéntesség támogatása

2023. június 02. vagy 03. 150 fő Tiszacsege Termálfürdő
Résztvevő 

pedagógusok, 
önkéntesek

20 000

Polgárőr nap
Közösségfejlesztés, 
önkéntesség támogatása

2023. július 07. vagy 08. 60 fő Tiszacsege Termálfürdő
Résztvevő polgárőrök, 

önkéntesek
20 000

"Nagyik és Unokák" 
tábora 

A helyi társadalom 
közösségi életének 
fejlesztése, 
közösségfejlesztés, a 
generációk közötti 
kapcsolatok elősegítése

2023. júliusban egy hét naponta 80 fő Tiszacsege
Tiszacsegei Nyugdíjas 

Egyesület tagjai és 
azok unokái

0

Csegei Rév Nap

Közösségfejlesztés, 
önkéntesség támogatása, 
családbarát program 
megvalósítása

2023. augusztus 05. 900 fő Tisza-part
Önkéntesek, árusok, 
fellépők, látogatók

0

Őszköszöntő felvonulás

Közösségfejlesztés, 
önkéntesség támogatása, 
családbarát program 
megvalósítása

2023. szeptember 23. 
vagy 30.

300 Fő Városi Sportpálya
Önkéntesek, árusok, 
fellépők, zenészek, 

látogatók
508 000 160 000

Városi Idősek Napja

Közösségfejlesztés, a helyi 
nyugdíjas társadalom 
kapcsolatrendszerének 
fejlesztése

2023. szeptember 29. 250 fő
Szolgáltató Csarnok 

nagyterme
Fellépők, ünnepeltek 435 000

Babafa ültetés

Az állampolgári részvétel 
fejlődésének elősegítése, 
családi életre nevelő 
családbarát program 
támogatása

2023. november 30 fő külső helyszín
Kisgyermekes helyi 

családok résztvevőként
40 000

Termálfürdő programjai

Családbarát program 
megvalósítása, a helyi 
társadalom közösségi 
életének fejlesztése

2023. május-szeptember 100 fő/alkalom Tiszacsege Termálfürdő
Családok, 

nyugdíjasok, fürdőzők
0 400000
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ok b)A közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése



A magyar kultúra napja
Ismeretterjesztés, 
ismeretszerző lehetőség 
megteremtése

2023. január 19. 30-40 fő
Dr. Papp József Városi 

Könyvtár, Felnőtt részleg
Író-olvasó találkozón 

résztvevők
14 000

Szakmai nap Ismeretterjesztés 2023. április 20. 30 fő
Szolgáltató Csarnok 

nagyterme, Tiszacsege város 
értékei

Szervezők, 
önkéntesek, képzők és 

képzettek
50 000

Múzeum- és 
intézménylátogatások

Ismeretterjesztés, 
ismeretszerző lehetőség 
megteremtése

folyamatos évi 400 fő
Tüzelős-ól és Zsellérház 

Múzeum
Látogatók, iskolás 

diákok, pedagógusok
0

DJP Pont

A település lakóinak 
ismeretszerző lehetőség 
megteremtése, életminőséget 
és életesélyt javító lehetőség 
megteremtése, az 
elektronikus 
közszolgáltatások 
megismeréséhez, a digitális 
világban történő 
eligazodáshoz, az ezeket 
szolgáló eszközök 
alkalmazásához való 
segítségnyújtás

folyamatos évi 50 fő
Dr. Papp József Művelődési 
Ház és Könyvtár gépterme

Könyvtári számítógép 
és internet használók, 

ilyen jellegű 
versenyeken, 

alkalmakon résztvevők

0

Télűző Farsangi Mulatság
Kulturális értékek ápolása, 
helyi művelődési szokások 
fenntartása

2023. február 18. 200 fő
Szolgáltató Csarnok 

nagyterme és a mellette lévő 
piac

Önkéntes szervezők, 
farsangi maskarások, 
további érdeklődők

100 000 150 000

Március 15. megemlékezés
Ünnepek kultúrájának 
gondozása

2023. március 15. 30-100 fő
Szolgáltató Csarnok 

nagyterme, Március 15. Park

Önkéntes szervezők, 
előadók, megemlékező 

helyi társadalom
45 000

Húsvétváró 
Hagyományőrző Népzenei 
és Néptánc Találkozó

Anyanyelvápolás, kulturális 
értékek átörökítése

2023. április 01. 200 fő Tüzelős-ól (tájház)
Fellépők, önkéntesek, 

résztvevők
350 000 250 000

Költészet Napja
Szellemi kulturális örökség 
támogatása, kulturális 
értékek átörökítése

2023. április 11. 30-50 fő
Dr. Papp József Városi 

Könyvtár, Felnőtt részleg
Fellépők, önkéntesek, 

résztvevők
50 000

Október 23. megemlékezés
Ünnepek kultúrájának 
gondozása

2023. október 23. 60-100 fő
Emlékpark, dr. Tantos József 

emléktábla

Önkéntes szervezők, 
előadók, megemlékező 

helyi társadalom
45 000

Advent

Helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása, a 
keresztény ünnep helyi 
alkalmainak támogatása

2023. november 25 - 
december 16.

150fő/alkalom

Szolgáltató Csarnok 
nagyterme, és a mellette 
fekvő tér; Református 

templom

Önkéntes szervezők, 
árusok, fellépők, 

résztvevők
300 000

c) Az egész életre kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása

d)A hagyományos közösségi kulturális 
értékek átörökítése feltételeinek biztosítása



ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA 3 027 000 1 320 000

Rendezvény/program/projekt 1. Halloween party 

A helyi társadalom 
kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének, 
érdekérvényesítésének, az 
állampolgári részvétel 
fejlődésének elősegítése, 
közösségfejlesztő program 
támogatása

2023. október 28. 250 fő
Szolgáltató Csarnok melletti 

piac

Önkéntes szervezők, 
önkéntes segítők, 

jelmezes résztvevők
0 50 000

Rendezvény/program/projekt 2.
Oktatási intézmények 
rendezvényeinek 
befogadása

Oktatási intézmények 
rendezvényeinek 
támogatása, partneri 
együttműködés

igény szerint 30-200 fő
Szolgáltató csarnok, Tüzelős-

ól

Pedagógusok, diákok, 
érdeklődők, 
családtagok

0

Rendezvény/program/projekt 3.
Megyei Nyugdíjas Senior 
Nap

Közösséghez tartozás 
élményének erősítése, 
közösségépítő program 
támogatása

évi egy alkalom 400 fő Tisza- part
Szervezők, 

önkéntesek, nyugdíjas 
egyesületi tagok

0

Rendezvény/program/projekt 4.
Magyar Vöröskerszet 
Balmazújvárosi Szervezete

Egészségmegőrző, 
közösségi kohéziót elősegítő 
szolgáltatás támogatása

?egész évben 
folyamatosan kéthavona? 

10-15 fő
Szolgáltató Csarnok, városi 

rendezvények helyszínei
Véradók 0

Rendezvény/program/projekt 5.
Egészségügyi előadások, 
mérések

A lakosság 
egészségmegőrző 
programokon, 
szűrővizsgálatokon, 
tanácsadásokon való 
részvételének biztosítása.

évi 7-8 alkalom 25 fő alkalmanként
Szolgáltató Csarnok, 

Tiszapart, Dr. Papp József 
Művelődési Ház és Könyvtár

Szolgáltatást 
igénybevevők

0

Rendezvény/program/projekt 6. Színházi előadások
A helyi társadalom 
kulturális részvételének 
fejlesztése

évi 2 alkalom 200-250 fő/alkalom
Szolgáltató Csarnok 

nagyterme
Színházlátogatók 0

Rendezvény/program/projekt 7. Kiadványkészítés
Helyi társadalom 
informálása, bevonása, helyi 
nyilvánosság működtetése

folyamatos 400 fő
Dr. Papp József Művelődési 

Ház és Könyvtár
Szerkesztő, vendégíró, 

olvasó
1 200 000

Éves mukatervben 
szereplő bevételek 
összesítése

0 0 1 675 000 0

ÉVES BEVÉTEL 
ÖSSZESEN 
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
+(6)

3 027 000 2 570 000 0 0 1 675 000 0

Egyéb,  nem 
kötelezően 

ellátandó közmű-
velődési feladat



Jóváhagyási záradék

Tiszacsege Város Önkormányzata a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2023. évi 
munkaterv részeként a ______ számú  határoztatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődési intézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól 
látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.



A Kultv. 76. § (3) bekezdés a)  pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember 
szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakember bevonásával valósítja meg.
Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, 
közösségi tevékenység végzéséhez.
Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
Segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét
Nyitvatartási ideje megválasztásával is a használók igényeihez alkalmazkodik, szolgáltatásait is 
úgy szervezi, hogy azok összhangban legyenek a város és a környéke mindenkori társadalmi, 
gazdasági igényeivel, lehetőségeivel
arra törekszik, hogy a város és környéke kulturális és információs központja, a helyi közélet 
egyik színtere legyen, ezért befogadja a hasonló érdeklődésű civil szerveződéseket, segíti 
rendezvényeiket
Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség 
számára.

Fórum szervezése  a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket
vagy szolgáltatásokat szervez;
Támogatja az önkéntes tevékenységeket, elősegíti a környezetkultúra javítását, városesztétikai
kultúra fejlesztését,
támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy

szolgáltatásokat szervez;
a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a
generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket
vagy szolgáltatásokat szervez;
a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

Művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő 
közösségek számára helyszín 
biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése



a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő,
a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi
partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez,
biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

 a tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
a)  iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat megvalósításának támogatása
b)  iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek támogatása 
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok
megvalósulását,
e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző
lehetőségeket teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő
eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális
örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő
közösségek ezirányú munkáját;
b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
c)a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
e) a helyi kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése
érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok
megvalósítását, valamint
f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a
művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével
foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez
kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

Az egész életre kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális 
értékek átörökítése feltételeinek 
biztosítása



A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet 
kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett
közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység)
megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési
alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy
alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a
résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és
értékelésében való részvételének módjait.
Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és 
szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott 
településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely 
szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a 
közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 
napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének 
részét képezi.



68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                  
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és 
társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel 
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a 
nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és 
kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az 
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                  
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, 
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                                                         
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 
közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, 
körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                                        
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a 
digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való 
hozzáférés biztosítása.



A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító 
közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a 
telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.
A szolgáltatási terv naptári évre készül.
A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a 
szakszerűség, a megbízhatóság, a  teljeskörűség.
A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás 
forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.
A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló 
dokumentuma.
Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább 
középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület 
üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.
A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési 
terület érintő előirányzatokkal.
A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál 
legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási 
körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi 
tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a 
besorolást.



                    

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
Dr. Lajter Zoltán jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2023. január 31. napján tartandó rendes ülésére 

Tárgy: Javaslat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülővel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 8640 Fonyód 10084. helyrajzi számú, Niklai utca 4. sz. alatti ingatlanon található üdülő 
53/200 arányban Tiszacsege Város Önkormányzata tulajdonában áll, melyet az Egyeki 
Szöghatár Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) már 2017. április óta üzemeltet 
folyamatosan. A Fonyódligeti üdülő működésével kapcsolatosan az alábbi döntések 
meghozatala szükséges, mely döntéseket megalapozó dokumentumok és információk külön-
külön fejezetben kerülnek bemutatásra. 

I. Szakmai beszámoló

A Fonyódligeti üdülő 2022. évi üzemeltetéséről készült szakmai beszámoló jelen előterjesztés 
1. mellékletét képezi, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2022. december 21-ei ülésen
már megtárgyalt, azonban nem fogadta el azt tekintettel arra, hogy annak elfogadásához
további dokumentumok és információk megküldését kérte az Üzemeltetőtől.

A tulajdonos önkormányzatok polgármestereivel történt egyeztetés alapján a szakmai 
beszámoló 2. oldalán található kiadások táblázatnál a „Fonyódligeti gyermeküdülő 
tanulmánytervre” betervezett 2.000.000, - Ft-os költségtétel a jelen előterjesztés III. pontjában 
kerül ismertetésre. 

Ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület a Fonyódligeti Üdülő üzemeltetéséről szóló 2022. 
évi szakmai beszámolót – az eszközbeszerzési kiadási táblázatban szereplő „Fonyódliget 
Gyermeküdülő tanulmányterve” (2.000.000, - Ft) kivételével – fogadja el és az így 
fennmaradó eszközök beszerzési költségeiből ránk eső – a Tiszacsege Város Önkormányzatát, 
tulajdoni hányada alapján terhelő – 88.067, - Ft összeget az önkormányzat 2023. évi 
költségvetésébe építse be. 

II. Üzemeltetési megállapodás

Az Üzemeltető elkészítette a 2023. évre vonatkozó üzemeltetési megállapodás tervezetét, 
melyet 2. számú mellékletként jelen előterjesztéshez csatolunk. A 2022. évi megállapodáshoz 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 
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képest a változásokat sárgával jelöltük, melyek közül a fontosabbakat jelen előterjesztésben is 
kiemelnék: 
 
„Jelen megállapodás időtartama alatt az üdülő üzembe helyezéséhez, működtetéséhez 
szükséges felújítási munkálatok költsége 100 %-ban az üzemeltetőt terheli. Üzemeltető 
törekszik ezen költségek alacsonyan tartására. Ha a tulajdonosok nagyobb értékű, de nem 
feltétlen szükséges felújítást írnak elő, annak anyagi vonzatát tulajdoni arányuk hányadában 
vállalják.” 
 
„2023-ban a működtetési átalány 0,- Ft / nap. Ha egész évben üres maradna az üdülő, az 
Üzemeltető akkor is jogosult lenne 736 x 0,- Ft működtetési költség megtérítésére, azaz 0,- Ft 
önkormányzati támogatásra.” […] „Ha ez valamelyik tulajdonosnak nem sikerül, az 2023-ban 
nem kell, hogy megfizesse a ráeső napok közül az összes, 70 % foglaltság alatti szint nem 
értékesített napja után a korábban megszámított 3500 Ft / nap működtetési átalányt.” 
 
„Az egyes önkormányzatokra jutó foglalási lehetőségek értékesítése a mindenkori 
önkormányzatok hatásköre az adott év május elsejéig. Pl. a Polgárra eső napokat csak Polgár 
Város Önkormányzatán keresztül lehet lefoglalni május 1-ig. Ha az ilyen foglalást az érintett 
önkormányzat megbízottja jóvá hagyja, a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőnél történik. Május 
2-től üzemeltető jogosult a le nem foglalt foglalási lehetőségeket saját hatáskörben, a 
tulajdonosokkal történt egyeztetés nélkül értékesíteni.” […]. 
 
Továbbá a megállapodás tervezetének 6. pontjában található szolgáltatási árak is 
növekednének az abban foglaltak szerinti mértékkel. 
 
Egyek Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor tulajdonos vállalta, hogy az Egyeki 
Szöghatár Nonprofit Kft.-n keresztül a 2023. évben is üzemelteti az üdülőt, amennyiben erre 
igény mutatkozik a tulajdonos önkormányzatok felől. 
 

III. Tanulmányterv elkészíttetése 
 
A szakmai beszámoló 2. oldalán található kiadások táblázatnál a „Fonyódligeti gyermeküdülő 
tanulmánytervre” betervezett 2.000.000, - Ft-os költségtétel vállalása vonatkozásában egy 
megállapodás tervezet készült, mely jelen előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolásra 
kerül. Amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul, a Tiszacsege Város Önkormányzatát, 
tulajdoni hányada alapján terhelő 530. 000.- Ft megfizetéséhez, úgy azt szükséges a 2023. évi 
költségvetésbe beépíteni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit megvitatni, 
a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjen. 
 
Tiszacsege, 2023. január 26. 
 
        Tisztelettel:  
           Szeli Zoltán s.k. 
             polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

…/2023. (I. 31.) KT. számú HATÁROZAT 

az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülővel kapcsolatos 
döntések meghozataláról 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az Egyeki 
Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülővel kapcsolatos döntések 
meghozatalára” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 
1. A Képviselő-testület a Fonyódligeti Üdülő üzemeltetéséről szóló 2022. évi szakmai 

beszámolót - az eszközbeszerzési kiadási táblázatban szereplő „Fonyódliget 
Gyermeküdülő tanulmányterve” (2.000.000, - Ft) kivételével – elfogadja és egyúttal a 
Tiszacsege Város Önkormányzatát, tulajdoni hányada alapján terhelő 88.067, - Ft 
összeget az önkormányzat 2023. évi költségvetésében saját bevételei terhére biztosítja. 
 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2023. évben Egyek Nagyközség 
Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat az Egyeki Szöghatár Kft. bevonásával 
végezze az üdülő üzemeltetését.  
 

3. A Képviselő-testület támogatja, hogy a 2023. évben az üdülő szolgáltatási díjai az 
alábbiak szerint alakuljanak: 

 
4. A Képviselő-testület e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a 2023. 

évre vonatkozó tulajdonosok közötti üzemeltetési megállapodást és egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

5.  A Képviselő-testület a „Fonyódligeti gyermeküdülő tanulmányterv” elkészíttetését 
támogatja és tervezői költségből, Tiszacsege Város Önkormányzatát, tulajdoni 
hányada alapján terhelő 530. 000.- Ft összeget az önkormányzat 2023. évi 
költségvetésében saját bevételei terhére biztosít. 
 
Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
 

 Tulajdonos önkormányzat 
lakosai részére: 

Nem tulajdonos település 
lakosai részére: 

kőház bruttó 13.000, - Ft/ház/nap bruttó 15.000, - Ft/ház/nap 
 

min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %) 
 

faház bruttó 12.000, - Ft/ház/nap bruttó 14.000, - Ft/ház/nap 
 

min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %) 
 

gyermekszálláshely bruttó 1.800, - Ft/fő/nap 
(min. 4 éjszaka, 5 nap 
foglalása esetén, az alatt 
+20 %) 

bruttó 2.500, - Ft/fő/nap 
(kettő vagy több éjszaka 
esetén bruttó 2.000, - 
Ft/fő/nap. 



1. melléklet …/2023. (… …) KT. számú határozathoz 
„ 
Ikt.sz.:  

MEGÁLLAPODÁS 
 

Jelen megállapodás a közös tulajdonban lévő, Fonyódligeti Gyermeküdülő üzemeltetésére 
jött létre, mely szerint a Tulajdonos önkormányzatok képviselőinek egyetértésével, Egyek 
Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat látja el az üzemeltetési feladatokat 
2023. április 1-től  2024. március 31-ig. 
A megállapodás létrejött egyrészről 
 
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 38,5 % 
4069 Egyek, Fő út 3. 
amelyet képvisel dr. Miluczky Attila polgármester 
a továbbiakban mint gesztor Tulajdonos, 
 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 35% 
4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
amelyet képvisel Tóth József polgármester 
a továbbiakban mint Tulajdonos,  
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 26,5% 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
amelyet képvisel Szeli Zoltán polgármester 
a továbbiakban mint Tulajdonos, 
 
másrészről 
 
Egyeki Szöghatár nonprofit Kft 
Székhely:  4069 – Egyek, Fő u. 3 
Képviselő: Hajdú-Murvai Veronika, ügyvezető  
a továbbiakban mint Üzemeltető 
Kapcsolattartó: Ficsór Szabina +3652 378 023 
 
között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 
 
1./ Az ingatlan helyrajzi száma:  8640 Fonyód, 10084. hrsz. 
 Az ingatlan megnevezése:  Fonyódliget Gyermeküdülő 
 Az ingatlan címe:   8640 Fonyódliget, Niklai u. 4. 
 
 Az ingatlan részei: 
 
 - 1 db téglaépület (többágyas szobákkal, külső vizesblokkal),  
 - 1 db konyha-étkező, 
 - 4 db ötszemélyes faház, 
 - 4 db négyszemélyes kőház, 
 
 Az 1. számú melléklet az ingatlan tulajdoni lapja. 
 



2./ A Tulajdonosok üzemeltetésre átadják, az Üzemeltető átveszi az 1. sz. pontban megjelölt 
ingatlant az Üzemeltető által ismert és megtekintett állapotban. A felek állapotrögzítési 
jegyzőkönyvet vesznek fel, mely e megállapodás 2. számú mellékletét képezi. Jelen 
megállapodás 3. számú mellékletét képezi a leltárjegyzék, mely alapján a Tulajdonosok 
átadják, az Üzemeltető átveszi a tárgyi, valamint a kis értékű tárgyi eszközöket. 

 
 A jogviszony megszűnésével az Üzemeltető köteles az ingatlant, a leltárjegyzékben 
szereplő tárgyi és kis értékű tárgyi eszközöket, valamint a jogviszony időtartama alatt 
elvégzett építészeti, épületgépészeti, műszaki felújításokat és beruházásokat 
hiánytalanul, helyszíni szemlén átadni. Üzemeltető gondoskodik a Tulajdonosok 
jóváhagyásával az üzemeltetés ideje alatt az elhasználódott, elavult, feleslegessé vált 
eszközök selejtezéséről. 
  
Jelen megállapodás időtartama alatt az üdülő üzembe helyezéséhez, működtetéséhez 
szükséges felújítási munkálatok költsége 100 %-ban az üzemeltetőt terheli. 
Üzemeltető törekszik ezen költségek alacsonyan tartására. Ha a tulajdonosok nagyobb 
értékű, de nem feltétlen szükséges felújítást írnak elő, annak anyagi vonzatát tulajdoni 
arányuk hányadában vállalják. 
 
A felújítási munkák szükségességét, terjedelmét és feltételeit a Tulajdonosok az üdülési 
szezon kezdete előtt, egyeztetett időpontban, szükség szerint közös helyszíni szemlén 
állapítják meg, illetve döntik el.  

 
3./ Az Üzemeltető minden évben a Tulajdonosok részére használati jogot biztosít tulajdoni 

részük arányában. Tulajdonosok a rájuk eső szálláshelyeket szabadon értékesíthetik. 
 
 A szálláshely kapacitás elosztásánál 4 db 5 személyes faházzal és 4 db 4 személyes 

kőházzal számolunk. Ez összesen 8 foglalási lehetőség naponta, melyet a júniusi 30, 
júliusi 31 és augusztusi 31 nappal beszorozva 736 egy napos foglalási lehetőség adódik. 

  
4./  A 736 egy napos foglalási lehetőséget tulajdoni arányban elosztva a következők 

adódnak: 
 

 Egyek, 38,5 % Polgár, 35 % Tiszacsege, 26,5 % Összesen 
Előszezon 

06.01.-06.15. 
46 42 32 120 

Főszezon 
06.16.-08.20. 

203 185 140 528 

Utószezon 
08.21.-08.31. 

34 31 23 88 

 
 2023. Június 

 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 
1 E E P T E P P T 
2 E E P T E P P T 
3 E E P T E P P T 
4 E E P T E P P T 
5 E E P T E P P T 
6 E E P T E P P T 



7 E E P T E P P T 
8 E E P T E E P T 
9 E P P T E E P T 
10 E P P T E E P T 
11 E P P T E E P T 
12 E P P T E E P T 
13 E P P T E E P T 
14 E P T T E E P T 
15 E P T T E E P T 
16 E P T T E E P T 
17 E P T T E E P T 
18 E P T T E E P T 
19 E p T T E E P T 
20 E P T T E E P T 
21 E P T T E E P T 
22 E P T T E E P T 
23 E E P T E E P T 
24 E E P T E P P T 
25 E E P T E P P T 
26 E E P T E P P T 
27 E E P T E P P T 
28 E E P T E P P T 
29 E E P T E P P T 
30 E E P T E P P T 

 
2023. Július 
 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 
1         
2         
3         
4         
5    Egyek     
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16    Polgár     
17         
18         
19         
20         
21         



22         
23         
24         
25    Tiszacsege     
26         
27         
28         
29         
30         
31 E E P P E E P P 
 
Július hónapban mindhárom tulajdonos rendelkezhet a komplett üdülővel 10 – 10 napra. 
Küldhetnek nagyobb létszámú közösségeket pl.: iskola, focicsapat, testvérváros de akár 
lakosoknak is kiadható ez a 10 nap is. Ebben a 10 napban az adott önkormányzat 
rendelkezésére áll az ifjúsági üdülő is. A 3 x 10 napon kívül az ifjúsági üdülőt az üzemeltető 
szabadon bérbe adhatja. 
 
2023. Augusztus 
 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 
1 E E P P E E P P 
2 E E P P E E P P 
3 E E P P E E P P 
4 E E P P E E P P 
5 E E P P E E P P 
6 E E P P E E P P 
7 E E P P E E P P 
8 E E P P E E P P 
9 E E P P E E T P 
10 E E P T E E T P 
11 E E P T E E T P 
12 E E P T E E T P 
13 E E P T E E T P 
14 E P P T E E T P 
15 E P P T E E T P 
16 E P P T E E T P 
17 E P P T E E T P 
18 E P P T E E T P 
19 E P P T E E T P 
20 E P P T E E T P 
21 E P P T E E T T 
22 E P P T E E P T 
23 E P P T E E P T 
24 E P P T E E P T 
25 E P P T E E P T 
26 E E P T E E P T 
27 E E P T E P P T 
28 E E P T E P P T 
29 E E P T E P P T 



30 E E P T E P P T 
31 E E P T E P P T 
 
Rövidítések: 

- E = Egyek 
- P = Polgár 
- T = Tiszacsege 
- K = Kőház 
- F = Faház 

 
5./ Az Üzemeltető kiválasztása a gesztor Tulajdonos önkormányzat döntése szerint történik.   
Az üzemeltetés jogát az kapja meg, aki a legkedvezőbb és egyben legkisebb elszámolási árat 
adja meg működtetési átalányként. 2023-ban a működtetési átalány 0,- Ft / nap. Ha egész 
évben üres maradna az üdülő, az Üzemeltető akkor is jogosult lenne 736 x 0,- Ft működtetési 
költség megtérítésére, azaz 0,- Ft önkormányzati támogatásra. 
 
A működtetési átalányt csak azon napok után kell megfizetni, amikor az adott önkormányzat 
nem tudott gondoskodni foglalásról. Ha ilyen nap, foglalás hiányában visszamondásra kerül 
és az Üzemeltető azt ki tudja adni, akkor szintén nem kell működtetési átalányt fizetni arra a 
napra. 
 
Az önkormányzatok célja minél kisebb összegű működtetési átalányként fizetendő üdülési 
hozzájárulás megfizetése, ezért a számukra legkedvezőbb ajánlatot választják. Annak 
érdekében, hogy valóban minél alacsonyabb ajánlatok érkezzenek be, mindhárom 
tulajdonos önkormányzat vállalja, hogy gondoskodik a ráeső foglalási lehetőségek legalább 
70 %-os kihasználtságáról. Ha ez valamelyik tulajdonosnak nem sikerül, az 2023-ban nem 
kell, hogy megfizesse a ráeső napok közül az összes, 70 % foglaltság alatti szint nem 
értékesített napja után a korábban megszámított 3500 Ft / nap működtetési átalányt. 
 
Az önkormányzatok közös célja 2023-ban, hogy az egyre magasabb kihasználtsági mutatók 
segítségével mind a működtetési átalány, mind a működtetéshez szükséges fejlesztési 
költségek vonatkozásában a Nulla elérése. Üzemeltető ezt vállalja. 
 
6./ A szolgáltatási ár a 2023. évben: 
 

- kőház bruttó 13.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt 
+20 %). 

 
- faház bruttó 12.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt 

+20 %). 
 

- gyermekszálláshely bruttó 1.800,- Ft/fő/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása 
esetén, az alatt +20 %). 

 
 A szolgáltatási árról évenként a tulajdonosok döntenek, ha nincs más megállapodás az ár 
nem változik.  
 

Nem tulajdonos település lakosai részére: 



• Faházak:      bruttó 14.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az 
alatt +20 %) 

• Kőházak:     bruttó 15.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka,  5 nap foglalása esetén, az 
alatt +20 %) 

• Gyermeküdülő: 

    - egy éjszaka esetén: bruttó 2.500,- Ft/fő/nap 
    - kettő vagy több éjszaka esetén: bruttó 2.000,- Ft/fő/nap 

 
7./ Az üzemeltetési jog kizárólag a tulajdonosok előzetes írásbeli engedélyével ruházható át. 

Az Üzemeltető az ingatlant bérbe, vagy más jellegű hasznosításra csak a Tulajdonosok 
előzetes írásos engedélyével adhatja át harmadik személynek. 

 
        A szezon és vele a nyitvatartás minden évben június 1. -től augusztus 31-ig tart. 
 Az előszezon június 1-től június 15-ig tart, utószezon augusztus 20-tól augusztus 31-ig. 
 
8./ A Tulajdonosok köztisztviselőik, közalkalmazottaik, munkavállalóik számára, valamint az 

önkormányzati képviselőknek a szolgáltatási árhoz képest további támogatást 
nyújthatnak. 

 A kedvezmény mértékével, a szolgáltatási ártól eltérő különbözetekkel az Üzemeltető és 
a Tulajdonosok minden év végén elszámolnak. 

 
9./ Amennyiben valamely Tulajdonos nem kíván élni üdülőhasználati lehetőségével, illetve 

nem tudja teljesíteni a tárgyévi hozzájárulási kötelezettségeit, azt a gesztor 
önkormányzat a – KSH által közzétett inflációval korrigálva – tartozásként nyilvántartja. 

 
10./ A Tulajdonosok megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető az alábbi feladatokat vállalja:  
 - rendeltetésszerű üzemeltetést, 
 - szálláshely értékesítését, 
 - ingatlan állagmegóvását, 
 - felújítási, fejlesztési pályázatok folyamatos figyelését, keresését, 
 - tulajdonossal közös pályázatok benyújtását, 
 - esetleges beruházások előzetes egyeztetését a tulajdonosokkal, 
 - beruházások lebonyolítását. 
 
 
11./ A Tulajdonosok pénzügyi elszámolása: 
 

Az Üzemeltető minden év november 30-ig beszámolót készít, december 31-ig elszámol a 
Tulajdonosokkal. 
Az ingatlan közüzemi mérőóráit (ivóvíz, szennyvíz, áram), a vezetékes telefon előfizetési 
szerződését, valamint a hulladékszállítási szerződést Üzemeltető köteles a nevére íratni 
saját költsége terhére, valamint a közüzemi díjakat határidőben teljesíteni.  
Az ingatlanra vonatkozó biztosítást Egyek Nagyközség Önkormányzata mint gesztor 
tulajdonos köti meg, bármely káreseményből származó és a biztosítótársaságtól járó 
kifizetés a gesztor önkormányzatot illeti meg. A gesztor önkormányzat vállalja, hogy az 
esetleges biztosítási összeg teljes egészét a káresemény elhárítására fordítja.  

 
12./ A szerződés rendkívüli felmondása bármely Tulajdonos részéről akkor lehetséges, ha az 

Üzemeltető: 



 - az átvett eszközöket nem a jó gazda gondosságával kezeli, 
 -  nem számol el december 31-ig a Tulajdonosokkal, 
 - az ingatlant rendeltetésétől vagy a szerződésben foglaltaktól eltérő célra és módon 

használja.  
 

A Tulajdonos a fenti okok valamelyikéből fakadó azonnali, rendkívüli felmondása esetén 
írásban köteles az Üzemeltetőt tájékoztatni. 

 
A szerződő felek a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül 
elszámolnak egymással (időarányos nyereség felosztása, közüzemi díjak) és Üzemeltető 
az ingatlant, tételes leltár felvétele mellett, visszaadja a Tulajdonosok birtokába. 

 
Az Üzemeltető a megállapodás rendkívüli felmondására jogosult, ha a Tulajdonosok az 
üzemeltetési megállapodás tárgyában az Üzemeltető hozzájárulása nélkül olyan 
változtatást eszközölnek, amely Üzemeltető üzleti tevékenységét súlyosan érinti vagy 
érintheti. Ennek megfelelően a Tulajdonosok kötelesek tájékoztatni az Üzemeltetőt 
arról, hogy az  üzemeltetésre adott ingatlant és ingó dolgokat értékesíteni kívánják, vagy 
azokat egyéb üzleti tevékenységhez szükséges okokból, bármely harmadik személynek 
fedezetül kínálják. 
A Tulajdonosok jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen 
elképzeléseiket úgy valósítják meg, hogy az Üzemeltető üzleti érdekeit az üzemeltetési 
jogviszony megszüntetéséig ne sértsék. Amennyiben a Tulajdonosok ilyen jellegű lépése 
az Üzemeltető számára a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését lehetetlenné 
tenné, az Üzemeltető a megállapodás azonnali felmondására jogosult. 

 
13./ A Tulajdonosok külön kívánják rögzíteni, hogy abban az esetben, ha az Üzemeltető saját 

forrásai mellett pályázatokon kíván részt venni a beruházások finanszírozására, úgy a 
Tulajdonosok jelen üzemeltetési megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ehhez 
azzal, hogy az Üzemeltető akár a saját forrásából, akár pályázati forrásból megvalósítani 
kívánt beruházás esetén előzetesen köteles a Tulajdonosokkal egyeztetni. 

 
Az Üzemeltető az üzemeltetési megállapodás megszűnése esetén köteles az ingatlant, a 
leltárjegyzékben szereplő tárgyi és kis értékű tárgyi eszközöket, valamint a jogviszony 
időtartama alatt elvégzett építészeti, épületgépészeti, műszaki felújításokat, 
beruházásokat 30 napon belül, hiánytalanul, leltár szerint, rendeltetésszerű állapotban a 
Tulajdonosok birtokába adni. A felújítással keletkezett értéknövekedés is a Tulajdonosok 
tulajdonába kerül. 

 
14./ A szerződő felek kijelentik, hogy az ezzel az üzemeltetési megállapodással kapcsolatos 

esetleges vitáikat tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyeztetések 
nem vezetnek eredményre, a vita eldöntésére a Debreceni Járásbíróság illetékességét 
kötik ki. 

 
15./ A szálláshely foglalások rögzítésére a 2017. évtől internetes portál került kialakításra, 

melynek adminisztratív feladatait az Üzemeltető és a gesztor Tulajdonos látja el. 
Érvényes foglalásnak csak az számít, ha 50 % foglaló megfizetésre kerül, lemondás 
esetén a foglaló elveszik. A foglalás írásbeli jelzése után 3 munkanap van a foglaló 
befizetésére, utána a szándék törlődik. 

 



16./ Az egyes önkormányzatokra jutó foglalási lehetőségek értékesítése a mindenkori 
önkormányzatok hatásköre az adott év május elsejéig. Pl. a Polgárra eső napokat csak 
Polgár Város Önkormányzatán keresztül lehet lefoglalni május 1-ig. Ha az ilyen 
foglalást az érintett önkormányzat megbízottja jóvá hagyja, a pénzügyi teljesítés az 
Üzemeltetőnél történik. Május 2-től üzemeltető jogosult a le nem foglalt foglalási 
lehetőségeket saját hatáskörben, a tulajdonosokkal történt egyeztetés nélkül 
értékesíteni. A megállapodás aláírásával egyidejűleg a Tulajdonos önkormányzatok 
tájékoztatják egymást a kapcsolattartó személyéről, a változást e-mailban jogosultak 
közölni. 

 
 Ezt az üzemeltetési megállapodást – amely 8 nyomtatott oldalból áll – a szerződő felek 
elolvasták, megértették, majd annak kijelentése mellett, hogy az abban foglaltak 
határozott szándékukkal mindenben megegyeznek, cégszerűen és jóváhagyólag aláírták. 

 
Egyek, 2023. február 1.  
 

 
……………………………………………………….. 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 
képviseletében 

Dr. Miluczky Attila polgármester 
mint tulajdonos 

 
 
 

……………………………………………….. 
Polgár Város Önkormányzatának 

képviseletében 
Tóth József polgármester 

mint tulajdonos 
 
 
 

……………………………………………………… 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 

képviseletében 
Szeli Zoltán polgármester 

mint tulajdonos 
 
 
 

……………………………………………….. 
Üzemeltető 

képviseletében 
Hajdú-Murvai Veronika ügyvezető 

 
„ 















Ikt.sz.:  
MEGÁLLAPODÁS 

 
Jelen megállapodás a közös tulajdonban lévő, Fonyódligeti Gyermeküdülő üzemeltetésére 
jött létre, mely szerint a Tulajdonos önkormányzatok képviselőinek egyetértésével, Egyek 
Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat látja el az üzemeltetési feladatokat 
2023. április 1-től  2024. március 31-ig. 
A megállapodás létrejött egyrészről 
 
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 38,5 % 
4069 Egyek, Fő út 3. 
amelyet képvisel dr. Miluczky Attila polgármester 
a továbbiakban mint gesztor Tulajdonos, 
 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 35% 
4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
amelyet képvisel Tóth József polgármester 
a továbbiakban mint Tulajdonos,  
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 26,5% 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
amelyet képvisel Szeli Zoltán polgármester 
a továbbiakban mint Tulajdonos, 
 
másrészről 
 
Egyeki Szöghatár nonprofit Kft 
Székhely:  4069 – Egyek, Fő u. 3 
Képviselő: Hajdú-Murvai Veronika, ügyvezető  
a továbbiakban mint Üzemeltető 
Kapcsolattartó: Ficsór Szabina +3652 378 023 
 
között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 
 
1./ Az ingatlan helyrajzi száma:  8640 Fonyód, 10084. hrsz. 
 Az ingatlan megnevezése:  Fonyódliget Gyermeküdülő 
 Az ingatlan címe:   8640 Fonyódliget, Niklai u. 4. 
 
 Az ingatlan részei: 
 
 - 1 db téglaépület (többágyas szobákkal, külső vizesblokkal),  
 - 1 db konyha-étkező, 
 - 4 db ötszemélyes faház, 
 - 4 db négyszemélyes kőház, 
 
 Az 1. számú melléklet az ingatlan tulajdoni lapja. 
 
2./ A Tulajdonosok üzemeltetésre átadják, az Üzemeltető átveszi az 1. sz. pontban megjelölt 

ingatlant az Üzemeltető által ismert és megtekintett állapotban. A felek állapotrögzítési 
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jegyzőkönyvet vesznek fel, mely e megállapodás 2. számú mellékletét képezi. Jelen 
megállapodás 3. számú mellékletét képezi a leltárjegyzék, mely alapján a Tulajdonosok 
átadják, az Üzemeltető átveszi a tárgyi, valamint a kis értékű tárgyi eszközöket. 

 
 A jogviszony megszűnésével az Üzemeltető köteles az ingatlant, a leltárjegyzékben 
szereplő tárgyi és kis értékű tárgyi eszközöket, valamint a jogviszony időtartama alatt 
elvégzett építészeti, épületgépészeti, műszaki felújításokat és beruházásokat 
hiánytalanul, helyszíni szemlén átadni. Üzemeltető gondoskodik a Tulajdonosok 
jóváhagyásával az üzemeltetés ideje alatt az elhasználódott, elavult, feleslegessé vált 
eszközök selejtezéséről. 
  
Jelen megállapodás időtartama alatt az üdülő üzembe helyezéséhez, működtetéséhez 
szükséges felújítási munkálatok költsége 100 %-ban az üzemeltetőt terheli. 
Üzemeltető törekszik ezen költségek alacsonyan tartására. Ha a tulajdonosok nagyobb 
értékű, de nem feltétlen szükséges felújítást írnak elő, annak anyagi vonzatát tulajdoni 
arányuk hányadában vállalják. 
 
A felújítási munkák szükségességét, terjedelmét és feltételeit a Tulajdonosok az üdülési 
szezon kezdete előtt, egyeztetett időpontban, szükség szerint közös helyszíni szemlén 
állapítják meg, illetve döntik el.  

 
3./ Az Üzemeltető minden évben a Tulajdonosok részére használati jogot biztosít tulajdoni 

részük arányában. Tulajdonosok a rájuk eső szálláshelyeket szabadon értékesíthetik. 
 
 A szálláshely kapacitás elosztásánál 4 db 5 személyes faházzal és 4 db 4 személyes 

kőházzal számolunk. Ez összesen 8 foglalási lehetőség naponta, melyet a júniusi 30, 
júliusi 31 és augusztusi 31 nappal beszorozva 736 egy napos foglalási lehetőség adódik. 

  
4./  A 736 egy napos foglalási lehetőséget tulajdoni arányban elosztva a következők 

adódnak: 
 

 Egyek, 38,5 % Polgár, 35 % Tiszacsege, 26,5 % Összesen 
Előszezon 

06.01.-06.15. 
46 42 32 120 

Főszezon 
06.16.-08.20. 

203 185 140 528 

Utószezon 
08.21.-08.31. 

34 31 23 88 

 
 2023. Június 

 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 
1 E E P T E P P T 
2 E E P T E P P T 
3 E E P T E P P T 
4 E E P T E P P T 
5 E E P T E P P T 
6 E E P T E P P T 
7 E E P T E P P T 
8 E E P T E E P T 
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9 E P P T E E P T 
10 E P P T E E P T 
11 E P P T E E P T 
12 E P P T E E P T 
13 E P P T E E P T 
14 E P T T E E P T 
15 E P T T E E P T 
16 E P T T E E P T 
17 E P T T E E P T 
18 E P T T E E P T 
19 E p T T E E P T 
20 E P T T E E P T 
21 E P T T E E P T 
22 E P T T E E P T 
23 E E P T E E P T 
24 E E P T E P P T 
25 E E P T E P P T 
26 E E P T E P P T 
27 E E P T E P P T 
28 E E P T E P P T 
29 E E P T E P P T 
30 E E P T E P P T 

 
2023. Július 
 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 
1         
2         
3         
4         
5    Egyek     
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16    Polgár     
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
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24         
25    Tiszacsege     
26         
27         
28         
29         
30         
31 E E P P E E P P 
 
Július hónapban mindhárom tulajdonos rendelkezhet a komplett üdülővel 10 – 10 napra. 
Küldhetnek nagyobb létszámú közösségeket pl.: iskola, focicsapat, testvérváros de akár 
lakosoknak is kiadható ez a 10 nap is. Ebben a 10 napban az adott önkormányzat 
rendelkezésére áll az ifjúsági üdülő is. A 3 x 10 napon kívül az ifjúsági üdülőt az üzemeltető 
szabadon bérbe adhatja. 
 
2023. Augusztus 
 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 
1 E E P P E E P P 
2 E E P P E E P P 
3 E E P P E E P P 
4 E E P P E E P P 
5 E E P P E E P P 
6 E E P P E E P P 
7 E E P P E E P P 
8 E E P P E E P P 
9 E E P P E E T P 
10 E E P T E E T P 
11 E E P T E E T P 
12 E E P T E E T P 
13 E E P T E E T P 
14 E P P T E E T P 
15 E P P T E E T P 
16 E P P T E E T P 
17 E P P T E E T P 
18 E P P T E E T P 
19 E P P T E E T P 
20 E P P T E E T P 
21 E P P T E E T T 
22 E P P T E E P T 
23 E P P T E E P T 
24 E P P T E E P T 
25 E P P T E E P T 
26 E E P T E E P T 
27 E E P T E P P T 
28 E E P T E P P T 
29 E E P T E P P T 
30 E E P T E P P T 
31 E E P T E P P T 
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Rövidítések: 

- E = Egyek 
- P = Polgár 
- T = Tiszacsege 
- K = Kőház 
- F = Faház 

 
5./ Az Üzemeltető kiválasztása a gesztor Tulajdonos önkormányzat döntése szerint történik.   
Az üzemeltetés jogát az kapja meg, aki a legkedvezőbb és egyben legkisebb elszámolási árat 
adja meg működtetési átalányként. 2023-ban a működtetési átalány 0,- Ft / nap. Ha egész 
évben üres maradna az üdülő, az Üzemeltető akkor is jogosult lenne 736 x 0,- Ft működtetési 
költség megtérítésére, azaz 0,- Ft önkormányzati támogatásra. 
 
A működtetési átalányt csak azon napok után kell megfizetni, amikor az adott önkormányzat 
nem tudott gondoskodni foglalásról. Ha ilyen nap, foglalás hiányában visszamondásra kerül 
és az Üzemeltető azt ki tudja adni, akkor szintén nem kell működtetési átalányt fizetni arra a 
napra. 
 
Az önkormányzatok célja minél kisebb összegű működtetési átalányként fizetendő üdülési 
hozzájárulás megfizetése, ezért a számukra legkedvezőbb ajánlatot választják. Annak 
érdekében, hogy valóban minél alacsonyabb ajánlatok érkezzenek be, mindhárom 
tulajdonos önkormányzat vállalja, hogy gondoskodik a ráeső foglalási lehetőségek legalább 
70 %-os kihasználtságáról. Ha ez valamelyik tulajdonosnak nem sikerül, az 2023-ban nem 
kell, hogy megfizesse a ráeső napok közül az összes, 70 % foglaltság alatti szint nem 
értékesített napja után a korábban megszámított 3500 Ft / nap működtetési átalányt. 
 
Az önkormányzatok közös célja 2023-ban, hogy az egyre magasabb kihasználtsági mutatók 
segítségével mind a működtetési átalány, mind a működtetéshez szükséges fejlesztési 
költségek vonatkozásában a Nulla elérése. Üzemeltető ezt vállalja. 
 
6./ A szolgáltatási ár a 2023. évben: 
 

- kőház bruttó 13.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt 
+20 %). 

 
- faház bruttó 12.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt 

+20 %). 
 

- gyermekszálláshely bruttó 1.800,- Ft/fő/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása 
esetén, az alatt +20 %). 

 
 A szolgáltatási árról évenként a tulajdonosok döntenek, ha nincs más megállapodás az ár 
nem változik.  
 

Nem tulajdonos település lakosai részére: 

• Faházak:      bruttó 14.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az 
alatt +20 %) 
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• Kőházak:     bruttó 15.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka,  5 nap foglalása esetén, az 
alatt +20 %) 

• Gyermeküdülő: 

    - egy éjszaka esetén: bruttó 2.500,- Ft/fő/nap 
    - kettő vagy több éjszaka esetén: bruttó 2.000,- Ft/fő/nap 

 
7./ Az üzemeltetési jog kizárólag a tulajdonosok előzetes írásbeli engedélyével ruházható át. 

Az Üzemeltető az ingatlant bérbe, vagy más jellegű hasznosításra csak a Tulajdonosok 
előzetes írásos engedélyével adhatja át harmadik személynek. 

 
        A szezon és vele a nyitvatartás minden évben június 1. -től augusztus 31-ig tart. 
 Az előszezon június 1-től június 15-ig tart, utószezon augusztus 20-tól augusztus 31-ig. 
 
8./ A Tulajdonosok köztisztviselőik, közalkalmazottaik, munkavállalóik számára, valamint az 

önkormányzati képviselőknek a szolgáltatási árhoz képest további támogatást 
nyújthatnak. 

 A kedvezmény mértékével, a szolgáltatási ártól eltérő különbözetekkel az Üzemeltető és 
a Tulajdonosok minden év végén elszámolnak. 

 
9./ Amennyiben valamely Tulajdonos nem kíván élni üdülőhasználati lehetőségével, illetve 

nem tudja teljesíteni a tárgyévi hozzájárulási kötelezettségeit, azt a gesztor 
önkormányzat a – KSH által közzétett inflációval korrigálva – tartozásként nyilvántartja. 

 
10./ A Tulajdonosok megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető az alábbi feladatokat vállalja:  
 - rendeltetésszerű üzemeltetést, 
 - szálláshely értékesítését, 
 - ingatlan állagmegóvását, 
 - felújítási, fejlesztési pályázatok folyamatos figyelését, keresését, 
 - tulajdonossal közös pályázatok benyújtását, 
 - esetleges beruházások előzetes egyeztetését a tulajdonosokkal, 
 - beruházások lebonyolítását. 
 
 
11./ A Tulajdonosok pénzügyi elszámolása: 
 

Az Üzemeltető minden év november 30-ig beszámolót készít, december 31-ig elszámol a 
Tulajdonosokkal. 
Az ingatlan közüzemi mérőóráit (ivóvíz, szennyvíz, áram), a vezetékes telefon előfizetési 
szerződését, valamint a hulladékszállítási szerződést Üzemeltető köteles a nevére íratni 
saját költsége terhére, valamint a közüzemi díjakat határidőben teljesíteni.  
Az ingatlanra vonatkozó biztosítást Egyek Nagyközség Önkormányzata mint gesztor 
tulajdonos köti meg, bármely káreseményből származó és a biztosítótársaságtól járó 
kifizetés a gesztor önkormányzatot illeti meg. A gesztor önkormányzat vállalja, hogy az 
esetleges biztosítási összeg teljes egészét a káresemény elhárítására fordítja.  

 
12./ A szerződés rendkívüli felmondása bármely Tulajdonos részéről akkor lehetséges, ha az 

Üzemeltető: 
 - az átvett eszközöket nem a jó gazda gondosságával kezeli, 
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 -  nem számol el december 31-ig a Tulajdonosokkal, 
 - az ingatlant rendeltetésétől vagy a szerződésben foglaltaktól eltérő célra és módon 

használja.  
 

A Tulajdonos a fenti okok valamelyikéből fakadó azonnali, rendkívüli felmondása esetén 
írásban köteles az Üzemeltetőt tájékoztatni. 

 
A szerződő felek a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül 
elszámolnak egymással (időarányos nyereség felosztása, közüzemi díjak) és Üzemeltető 
az ingatlant, tételes leltár felvétele mellett, visszaadja a Tulajdonosok birtokába. 

 
Az Üzemeltető a megállapodás rendkívüli felmondására jogosult, ha a Tulajdonosok az 
üzemeltetési megállapodás tárgyában az Üzemeltető hozzájárulása nélkül olyan 
változtatást eszközölnek, amely Üzemeltető üzleti tevékenységét súlyosan érinti vagy 
érintheti. Ennek megfelelően a Tulajdonosok kötelesek tájékoztatni az Üzemeltetőt 
arról, hogy az  üzemeltetésre adott ingatlant és ingó dolgokat értékesíteni kívánják, vagy 
azokat egyéb üzleti tevékenységhez szükséges okokból, bármely harmadik személynek 
fedezetül kínálják. 
A Tulajdonosok jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen 
elképzeléseiket úgy valósítják meg, hogy az Üzemeltető üzleti érdekeit az üzemeltetési 
jogviszony megszüntetéséig ne sértsék. Amennyiben a Tulajdonosok ilyen jellegű lépése 
az Üzemeltető számára a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését lehetetlenné 
tenné, az Üzemeltető a megállapodás azonnali felmondására jogosult. 

 
13./ A Tulajdonosok külön kívánják rögzíteni, hogy abban az esetben, ha az Üzemeltető saját 

forrásai mellett pályázatokon kíván részt venni a beruházások finanszírozására, úgy a 
Tulajdonosok jelen üzemeltetési megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ehhez 
azzal, hogy az Üzemeltető akár a saját forrásából, akár pályázati forrásból megvalósítani 
kívánt beruházás esetén előzetesen köteles a Tulajdonosokkal egyeztetni. 

 
Az Üzemeltető az üzemeltetési megállapodás megszűnése esetén köteles az ingatlant, a 
leltárjegyzékben szereplő tárgyi és kis értékű tárgyi eszközöket, valamint a jogviszony 
időtartama alatt elvégzett építészeti, épületgépészeti, műszaki felújításokat, 
beruházásokat 30 napon belül, hiánytalanul, leltár szerint, rendeltetésszerű állapotban a 
Tulajdonosok birtokába adni. A felújítással keletkezett értéknövekedés is a Tulajdonosok 
tulajdonába kerül. 

 
14./ A szerződő felek kijelentik, hogy az ezzel az üzemeltetési megállapodással kapcsolatos 

esetleges vitáikat tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyeztetések 
nem vezetnek eredményre, a vita eldöntésére a Debreceni Járásbíróság illetékességét 
kötik ki. 

 
15./ A szálláshely foglalások rögzítésére a 2017. évtől internetes portál került kialakításra, 

melynek adminisztratív feladatait az Üzemeltető és a gesztor Tulajdonos látja el. 
Érvényes foglalásnak csak az számít, ha 50 % foglaló megfizetésre kerül, lemondás 
esetén a foglaló elveszik. A foglalás írásbeli jelzése után 3 munkanap van a foglaló 
befizetésére, utána a szándék törlődik. 
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16./ Az egyes önkormányzatokra jutó foglalási lehetőségek értékesítése a mindenkori 
önkormányzatok hatásköre az adott év május elsejéig. Pl. a Polgárra eső napokat csak 
Polgár Város Önkormányzatán keresztül lehet lefoglalni május 1-ig. Ha az ilyen 
foglalást az érintett önkormányzat megbízottja jóvá hagyja, a pénzügyi teljesítés az 
Üzemeltetőnél történik. Május 2-től üzemeltető jogosult a le nem foglalt foglalási 
lehetőségeket saját hatáskörben, a tulajdonosokkal történt egyeztetés nélkül 
értékesíteni. A megállapodás aláírásával egyidejűleg a Tulajdonos önkormányzatok 
tájékoztatják egymást a kapcsolattartó személyéről, a változást e-mailban jogosultak 
közölni. 

 
 Ezt az üzemeltetési megállapodást – amely 8 nyomtatott oldalból áll – a szerződő felek 
elolvasták, megértették, majd annak kijelentése mellett, hogy az abban foglaltak 
határozott szándékukkal mindenben megegyeznek, cégszerűen és jóváhagyólag aláírták. 

 
Egyek, 2023. február 1.  
 

 
……………………………………………………….. 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 
képviseletében 

Dr. Miluczky Attila polgármester 
mint tulajdonos 

 
 
 

……………………………………………….. 
Polgár Város Önkormányzatának 

képviseletében 
Tóth József polgármester 

mint tulajdonos 
 
 
 

……………………………………………………… 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 

képviseletében 
Szeli Zoltán polgármester 

mint tulajdonos 
 
 
 

……………………………………………….. 
Üzemeltető 

képviseletében 
Hajdú-Murvai Veronika ügyvezető 



Megállapodás 

mely létre jött: 
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 4069 Egyek, Fő u.3. képviseli: Hajdu-Murvai Veronika ügyvezető-
továbbiakban mint Üzemeltető valamint 

Egyek Nagyközség Önkormányzata 4069 Egyek, Fő u. 3. képviseli:Tardi Kálmán  alpolgármester,  

Tiszacsege Város Önkormányzata 4066 Tiszacsege, Fő u.42. képviseli: Szeli Zoltán polgármester, 

Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár,Barankovics tér 5. képviseli: Tóth József polgármester-
továbbiakban mint Tulajdonosok között az alábbiakban részletezettek szerint: 

1. Az önkormányzatok rögzítik, hogy közösen tulajdonosai a Fonyód, Niklai u. 4. szám alatti
üdülőnek, melynek fenntartásáról, működtetéséről közösen gondoskodnak. Az
együttműködés során felek közösen célként tűzték ki az üdülő fejlesztését, felújítását. Az
üzemeltetést 2017-óta az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. bonyolítja.

2. Tulajdonosok közösen megegyeztek, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor
önkormányzat, 2.000.000,- értékben üdülő fejlesztésére irányuló tanulmánytervet rendel az
Üzemeltetőtől.

3. 2022-ben az üzemeltető az üdülő fejlesztésére irányuló tanulmánytervet megrendelte az
Ancsa Ablak Kft-től. (4069 Egyek, Fő. u. 60.) bruttó 2.000.000.- Ft értékben.

4. Az üzemeltető a tervdokumentáció ellenértékét két részletben kiegyenlítette az alábbiak
szerint: 2022. szeptember 29-én 1.000.000.-Ft. és 2022. november 30-án 1.000.000.- Ft
átutalásra került.

5. 2023. január 11-én a tulajdonos önkormányzatok polgármesterei a 2022. évről készült
beszámolót egyeztették és a felek megállapodtak, hogy a tanulmányterv költségét tulajdonosi
hányaduk arányában Egyek Nagyközség Önkormányzata részére megfizetik 2023. március 31-
ig az alábbiak szerint:
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (38,5%): 770.000.- Ft.
- Polgár Város Önkormányzata ( 35%)    : 700.000.-Ft. 
- Tiszacsege Város Önkormányzata (26.5%)  : 530. 000.- Ft.

Egyek Nagyközség Önkormányzata kinyilatkozza, hogy a 2022.évről készült beszámoló 
Képviselő-testület által történő elfogadását követően a „Felújításra, eszközbeszerzésre 
fordított kiadások” részeként a 4.pontban foglalt összeget elutalta az üzemeltető részére 
2022.12.19-én. 

6. Felek a fenti megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.

Egyek, 2023….. 

Szeli Zoltán Tóth József Tardi Kálmán 
    polgármester  alpolgármester  alpolgármester 

 Hajdu-Murvai Veronika 
ügyvezető 
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