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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

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

napján de. 10 óra 50 perc kezdettel – a Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozó termében – megtartott rendes nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint: 

 

  Szeli Zoltán    polgármester 

  Bartha Jánosné   települési képviselő 

  Kalózné Nagy Melinda Rita  települési képviselő 

  Sallai Szabolcs Zoltán  települési képviselő 

  Tóth Imre    települési képviselő 

  Triznyáné Vadász Hedvig  települési képviselő 

  Vásári-Orosz Andrea   települési képviselő 

 

Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 

  Dr. Lajter Zoltán   jegyző 

  Kótiné dr. Losonczi Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:  mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet, 

Alpolgármester Urat, Bizottsági Elnök asszonyt! Köszöntöm a meghívott vendégeinket 

és a Tisztelt Lakosságot a 2022. november 29-ei közmeghallgatással egybekötött 

testületi ülésünkön.  

 

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

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérném Kótiné dr. Losonczi Zsuzsanna Hatósági Irodavezető 

Asszonyt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a 

Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.  

 

Most a közmeghallgatáson megjelent vendégekhez fordulok. Az adatkezelési szabályzat 

alapján tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testületi ülésről hangfelvétel, 

videófelvétel, valamint jegyzőkönyv készül, az elhangzottak szó szerint publikálásra 

kerülnek. Kérem, szíveskedjenek jelezni ennek tudomásulvételét! Köszönöm! 

 

A közmeghallgatás során a felszólalóknak a nevüket és a lakcímüket jegyzőkönyvbe 

kell mondaniuk. Kérem, szíveskedjenek jelezni, hogy ezt elfogadják-e? Köszönöm 

szépen! 
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Megkérném a kedves megjelent Lakosokat, hogy amennyiben van, javaslatukat, 

észrevételüket tegyék meg! 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Köszönöm szépen a szót! Én tulajdonképpen most a Nagymajorban megtartott gyűlésen 

elhangzottakat szeretném a Képviselő-testület elé hozni.   

 

A nagymajori tanyagondnoki busz és a tanyagondnok által ellátott feladat a 

településrészben lakók életében nagy előrelépést jelent. Igazság szerint a probléma 

akkor kezdődött, amikor Polgármester Úr különböző igazolásokat kért tőlünk, 

kérelmeket és egyebeket. Mi úgy gondoljuk, hogy Nagymajor önmagában egy 

hátrányos helyzetű településrész. Azt szeretnénk, hogy ne kelljen nekünk bizonygatni a 

rászorultságunkat, a hátrányos helyzetünket.  

 

A településrészi gyűlésen megbeszéltük, hogy ez a gyakorlat eltörlésre kerül. 

Polgármester Úr beleegyezett, Jegyző Úr jóváhagyta és Alpolgármester Úrnak sem volt 

ez ellen kifogása. Szeretném, ha ez az önkormányzati rendeletben is megjelenne. Ezúton 

szeretném kérni a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy hagyják ezt ők is jóvá. Jegyző Úr 

megígérte, hogy megteszi a szükséges lépéseket a Kormányhivatal felé.  

 

A szó elszáll, az írás pedig megmarad. Legyen ennek nyoma, annál is inkább, mert azt 

gondolom, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás azért jött létre, hogy elsősorban minket 

szolgáljon, akik a tanyán élünk. Az Önkormányzatnak, mint fenntartónak vannak 

bizonyos jogai, azt elfogadjuk és egyetértünk azzal, hogy segítse a rászorulókat 

Tiszacsegén is, mint ahogy nálunk is teszi. De elsődleges célja az legyen, hogy a 

külterületen élőknek ellátást nyújtson és ott elvégezze a szükséges feladatokat.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Én ezt annyival egészíteném ki, hogy az volt a probléma, hogy a 

közigazgatási területen kívülre történő utazásra vonatkozóan egyre több igény érkezett. 

Megnövekedtek a közeli városokba történő személyszállítással kapcsolatos kérések, 

például Debrecenbe, Balmazújvárosra, Polgárra stb. Ez részben érthető, viszont én 

pontosan a nagymajori lakosok miatt szerettem volna azt, hogy a rendeletünk – 

Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének a tanyagondnoki szolgálatról szóló 

14/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete – szerint járjunk el. Ugyanis a rendeletünk 

7. §-a írja azt, hogy a közigazgatási területen kívülre a polgármester engedélyével mehet 

a tanyabusz.  

 

Ez az Önök védelme miatt fontos, annál is inkább, mivel a tanyagondnoki 

szolgáltatásnak van egy éves működési keretösszege. Ha ilyen mértékben fognak 

emelkedni az igények és bárki igénybe veheti a közigazgatási területen kívülre irányuló 

tanyagondoki szolgáltatást, akkor az üzemanyagköltséggel a rendelkezésre álló teljes 

összeget ki fogjuk meríteni, és ha esetleg az Önkormányzat olyan helyzetbe kerül, hogy 

nem tud önerőt hozzátenni a szolgáltatáshoz, akkor előfordulhat, hogy a napi ellátás, 

tehát a közigazgatási területen belüli szállítás biztosítása kerül veszélybe.  
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Napi ellátás alatt értem a lakosok beszállítását a településre az orvoshoz, továbbá a 

gyógyszerek kiváltása, a napi bevásárlások elintézése érdekében. Adott esetben erre sem 

lenne kapacitás. Én azóta meg is nézettem a tanyagondnoki szolgálat idei költségvetését, 

már októberben meghaladtuk az éves keretösszeget. Tehát innentől kezdve az 

Önkormányzat finanszírozza a szolgáltatást.  

 

A rendelet ezen szakasza az Önök védelmét biztosítja, amit persze a jövőre nézve 

eltörölhetünk. Viszont, ha év közben megnövekednek az igények, akár szeptemberre 

vagy októberre elfogyhat az erre felhasználható normatíva. Az első félévben a tanyabusz 

tankolása kb. 480 Ft/liter egységáron történt, most 800 Ft-ot meghaladó literenkénti 

üzemanyagárral kell számolnunk. A következő időszakban, januártól nem biztos, hogy 

ez kevesebb lesz, tehát még rövidebb időszakra lesz elegendő a normatíva.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Én ezt mind megértem, de akkor megint csak ott tartunk, hogy Polgármester Úr fordítva 

ül a lovon. Mi nem azt mondtuk, hogy Polgármester Úr ne tudjon arról, hogy a 

tanyagondnoki busz hova megy. Nyilvánvaló, hogy tudnia kell, hiszen Ön a fenntartó.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Megmondom őszintén, én nem is tudtam minden esetről. Nekem a tanyagondok nem 

szólt róla. De nem is ez a lényeg. Megismétlem, a rendelet az Önök védelmében van. 

Töröljük el a kifogásolt szakaszt, én támogatom, viszont tartok attól, hogy a 

normatívakeretet nagyon hamar túl fogjuk lépni és az az alapszolgáltatás rovására fog 

menni.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Nem fog, akkor, ha a Nagymajort nézzük első sorban. Én most is a Nagymajorban élő 

lakosokat képviselem. Nagymajor az első. Ezt a tanyagondoki szolgáltatást oda kaptuk. 

Ha a nagymajoriakat szállítja, ez a tanyabusz nem meríti ki a keretet, nincs akkora 

kapacitása. Elsősorban Nagymajort kell ellátnia, mert az a feladata. Aztán ha marad rá 

kapacitás, akkor lássa el Tiszacsegét! 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Én kigyűjtöm Önnek azt, hogy mennyit volt használatban a busz Nagymajoron kívül, 

de biztos vagyok abban, hogy ez a busz 99 %-ban a nagymajoriak érdekében üzemelt. 

Ha a keddi vérszállítást leszámítjuk, akkor szerintem hozzávetőleg 10 %-ot ment 

önkormányzati ügyekben, a többit a nagymajoriak érdekében. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Nehogy azt mondja nekem Polgármester Úr, hogy a nagymajoriak használták fel ezt az 

üzemanyag-mennyiséget. Ez nem igaz! 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Mást nem tudok mondani, én ezt igyekszem papírokkal alátámasztani Önnek. 
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Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Papírra mindent le lehet írni, ha akarom, elhiszem, ha nem akarom, nem hiszem el.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Menetlevelet vezet a tanyagondok, az alapján nyomon követhető a tanyabusz 

üzemeltetése. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

80 fő lakos él Nagymajorban. Ennek a fele nem rászorult, viszont a másik fele, aki 

rászorult, az nem veszi mindig igénybe a szolgáltatást. Tehát nehogy azt mondja már 

nekem, hogy ha a tanyagondnoki busz elvisz havonta két beteget, az kimeríti az egész 

évi költségvetést.  

 

Úgy tudom, van az önkormányzatnak szociális kerete, akkor – ahogy mondta 

Polgármester Úr, hogy már augusztusban kimerült a keret –, legyenek szívesek a 

szociális keretből kipótolni, mert annak elsőnek kell lennie, hogy ezeket a lakosokat 

ellássák, ugyanis nincs alapellátás. Az alapellátás pedig alanyi jogon jár nekünk, és ha 

már egyszer meg lett pályázva ez a tanyagondnoki szolgáltatás, akkor szíveskedjenek 

úgy biztosítani, ahogyan azt kell! 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Hadd mondjam el még egyszer, hogy az alapellátás nem Tiszacsege közigazgatási 

területén kívülre vonatkozik. Az esetleg vonatkozhat arra, hogy behozza a 

tanyagondnoki busz a csatlakozó autóbuszjárathoz Egyekre, vagy a csatlakozó 

vonatjárathoz Ohat-Pusztakócsra a lakost, aki ott fel tudni szállni a járműre. Tehát 

Tiszacsege közigazgatási területén kívülre is viheti az igénybe vevőt, de továbbra is 

szeretném hangsúlyozni, az Önök védelmében mondom, hogy ebben az esetben hamar 

kimerítésre kerül a keretösszeg, és ha az Önkormányzatnak nem lesz rá további forrása, 

akkor veszélybe kerül az alapellátás. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Most akkor van rá keret, vagy nincs rá keret? Az előbb azt mondta Polgármester Úr, 

hogy augusztusban kimerült a keret. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Októbert mondtam, de valóban nincs már rá keret. Már mi tesszük hozzá a szükséges 

összeget, egyéb forrásból. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Ezt meg lehetne oldani a szociális keretből. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Nem igazán, mert a szociális keret is egy tervezett összeg. Amennyiben úgy tervezzük 

meg a következő évben, hogy egy részét a tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítésére 

fordítjuk, akkor azt meg lehet oldani. 
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Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Azt sem értettem eddig sem, hogy miért kell a vért egy hétszemélyes tanyagondnoki 

busznak szállítania Debrecenbe. Miért nem egy kisebb fogyasztású autóval vitték be? 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Megoldható lenne kisebbel is, de annak is ugyanennyi a normatívája. Megpróbáltuk 

azokat a feladatokat erre a napra ütemezni, amiket egyébként is ellát. Ezen a napon, ha 

kellett, személyt szállított vagy hozott valamit, amire szüksége volt az 

Önkormányzatnak.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Én ezt teljes mértékben megértem, joga van hozzá. Azt nem akarja megérteni 

Polgármester Úr, hogy a Nagymajorban élők az elsők, szíveskedjen ezt a szolgáltatást a 

pályázati feltételek szerint biztosítani. Gondolom, amikor ezt a pályázatot írták, 

nyilatkozniuk kellett arról, hogy mennyi rászoruló van, és hogy Nagymajor egy 

hátrányos helyzetű településrész.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Angéla, én eddig is azt mondtam, hogy a tanyagondnok naplója szerint, a menetlevelek 

szerint a tanyabusz és a tanyagondnok 90 %-ban Nagymajorban tartózkodott, ellátta a 

szükséges feladatokat, és azokat jól látta el. Megértem a kérésüket, hogy ne kelljen 

kérvényt benyújtani, én ezt támogatom. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Nem is értem, hogyan kérhetett orvosi dokumentumokat, hiszen az nincs is benne a 

rendeletben! A másik, amit nem értek, az életkor kérdése. Talán a betegség, vagy a 

szegénység, vagy a hátrányos helyzet korfüggő? Nem korfüggő, úgy gondolom. Azt 

sem értem, hogy a jövedelmi helyzetet miért kell bizonygatni. Nem mindenki keres 

milliókat!  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Ha bármilyen jellegű szociális kérelmet kell benyújtania a lakosságnak felénk, akár 

segélyezés ügyben, akár szociális tűzifa igénylésekor, akkor azt igazolniuk kell a 

lakosoknak, hogy jogosultak-e az ellátásra, vagy sem. A rendelet érintett szakasza 

nekem lenne segítség, de még egyszer mondom, hogy nem kötelező. Ha ezt eltöröljük, 

akkor okafogyott az egész vita. Nekem lett volna segítség, hogy ha beérkezik három, öt 

vagy tíz darab igény, el tudjam dönteni, jogosult-e rá a kérelmező, vagy nem jogosult, 

illetve kinek az igénye élvez elsőbbséget.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Jelentkezett egyszerre tíz igény Nagymajorból? 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Nem, de Tiszacsegéről is érkezett igény, Nagymajorból is érkezett igény, és nem tudom 

azt, hogy kinek milyen a szociális helyzete, rászolt-e, vagy sem. 
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Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Aki nem rászorult Nagymajorból, az nem fog jelentkezni rá. Az nem szeretne beleülni 

ebbe a buszba, ezt most megmondom. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Rendben van, megértem. Én támogatom azt, hogy a rendelet 7. §-át töröljük. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

A helyére pedig be lehetne tenni azt, hogy elsőbbséget élvez a külterületen élő 

nagymajori igénybe vevő, és utána jöjjenek a tiszacsegei lakosok. Bele kell, hogy férjen! 

Én azt mondom, hogy mindenkinek az igénye belefér, aki Tiszacsegén hátrányos 

helyzetű, de a nagymajoriaké az elsőbbség.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Valószínű, hogy belefér. De azt kell megérteni, hogy a támogatási összegbe nem biztos, 

hogy bele fog férni a közigazgatási területen kívüli személyszállítás. Tehát az nem fog 

beleférni, ha meg fog növekedni az igény, és bárki bármikor igénybe veheti, akkor ez a 

normába nem fog beleférni. Ha tudjuk, akkor pótoljuk a finanszírozási összeget. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Egy évig belefért a normatívába, de most egyszeriben megemelkedett Tiszacsegén a 

rászorulók száma, és most már nem fér bele? Én nem sajnálom a tiszacsegei 

rászorultaktól, félreértés ne essék! Tessék nyugodtan vinni azokat, akik valóban 

rászorultak! 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Az előbb említettem, hogy nem ment egyetlen tiszacsegei sem még ezzel a busszal, vagy 

ha ment is, akkor maximum egy-két fő. 

 

Sallai Imréné 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

De azt mondta Polgármester Úr, hogy túljelentkezés volt. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Azt mondtam, hogy előfordulhat, hogy megnövekszik az igény, ezért is kellene a 

rendeletben megtartani a kifogásolt szakaszt, nehogy kifussunk a rendelkezésre álló 

keretösszegből. Ahogyan mondtam, az idei évben már kifutottunk a keretből, pedig még 

meg sem nőttek az igények.  

 

A felém jelzett igények növekedtek meg akár az Önök részéről, amiről én korábban nem 

tudtam, akár innen, a településről. Mi ez utóbbiakat nem is teljesítettük, mert Önök 

részesültek előnyben. Ez eddig is így működött, én csak attól félek, hogy a következő 

időszakban a rendelkezésre álló keret nem lesz elegendő. 

 

 

 

 



Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jegyzőkönyve 

2022. november 29. napján megtartott rendes nyílt üléséről 

 

7 
 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Az előbb arra hivatkozott Polgármester Úr, hogy egy rendelet azért van, hogy az be 

legyen tartva, hogy a rászorultságon alapuló kérelem a szociális tűzifához és a szociális 

segélyhez is kell. Egy évig ez így működött.  

 

Akkor, ha hoznak egy rendeletet, akkor nem kell betartani, mert, hogy eddig nem volt 

betartva? Döntsük már el, hogy most akkor van rendelet, vagy nincs rendelet? Be kell 

tartani, nem kell betartani? Ilyen papír kell, olyan papír kell. Olyan papírt is elkérnek, 

ami nincs is a rendeletben. A másik dolog az, hogy én nem adom oda az orvosi 

papírjaimat. Én még nem kértem egyébként ezt a buszt, csak a gyermekem részére, de 

az ő papírját sem adom oda. Azért nem, mert Ön nem jogosult arra, hogy elolvassa az 

én gyermekem orvosi papírját.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Nincs is rá szükség. A rendelet szerint egy kérelmet kell benyújtani, de az azt szabályozó 

szakaszt el is törölhetjük, még egyszer mondom. Nekem aggodalmam van felőle, de 

töröljük el!  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Igen, szóban megbeszéltük. De én azt szeretném, ha biztosítva lenne Nagymajor arról, 

hogy az ott élők lesznek mindig az elsők. A tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozó 

pályázatban valamire kellett hivatkozni. Nehogy már mi kerüljünk hátrányba, a tanyán 

élők!  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Én úgy gondolom, ahogy az előbb is mondtam, hogy eddig elsősorban Önöket szolgálta 

ez a tanyabusz. 90 % feletti mértékben Önöket szolgálta. Ez a továbbiakban is ugyanígy 

lesz.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Szolgált ez a tanyabusz már mást is! 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Mire gondol? Mit szolgált? 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Azért láttuk másfele is menni. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Igen, ment másfelé is. Jegyző Urat kérem, segítsen! Erősítsen meg abban, rögzítve van 

a rendeletünkben, hogy az Önkormányzat 50 %-ban igénybe veheti saját célra is a 

tanyabuszt. De ettől függetlenül még egyszer mondom, 90 %-ban ott tölti az idejét mind 

a tanyagondnok, mind a tanyabusz Nagymajorban. Eddig is ott töltötte. Ott vannak a 

menetlevelek, a naplók, meg kell nézni! 
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Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Azt szeretnénk, ha Nagymajor lenne az első számú, akit ellát. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Én úgy gondolom, hogy az első számú eddig is a Nagymajor volt.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

A másik kérésünk pedig az, hogy ne kelljen bizonygatnunk, ne kelljen mindenféle 

szegénységi bizonyítványokat beadni azért, hogy mi erre a szolgáltatásra rászorulók 

vagyunk. Nem az emberek szorulnak rá, hanem maga a településrész, mivel nincsen 

egyetlenegy alapellátás sem, minket ez megillet.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Még egyszer mondom. A rendelet 7. §-a tartalmazza, hogy „A tanyagondnok a 

járóbetegeket – a polgármester jóváhagyásával – Debrecenbe kórházi szakrendelésre 

szállíthatja. A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni az igénylő korát, 

egészségi állapotát, az egészségügyi ellátás igénybevételének indokoltságát, (…)” – 

nem folytatnám tovább a felsorolást. Akkor ezt a részt töröljük.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

De az elején van egy ilyen pont, hogy Polgármester Úr jóváhagyása szükséges, a többi 

meg felesleges szerintem. Hol is van az a pont? 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

Igen, a 7. § első fordulata az, hogy „A tanyagondnok a járóbetegeket – a polgármester 

jóváhagyásával – Debrecenbe kórházi szakrendelésre szállíthatja.” Utána jön az imént 

elhangzott felsorolás.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Persze, ez a rész úgyis benne marad. 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

A Kormányhivatal sem járulna hozzá, hogy az első részt kivegyük. Mint munkáltatónak 

kell, hogy a Polgármesternek tudomása legyen a tanyagondnoki szolgáltatás 

működéséről.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Azt viszont mi is jogtalannak éreznénk, mondtam is Jegyző Úrnak, hogy valamelyikünk 

fogad egy magánorvost bármely városban, és akkor szállítsa el a tanyagondok, nyilván 

erre mi is azt mondjuk, hogy oldja meg magának az illető. Egyébként mindenki tudja, 

hogy ki a rászorult. Legyen a tanyagondnok feladata eldönteni, hiszen ő egy bizalmi 

ember, aki jobban belelát a családok életébe, döntse el, hogy ki rászorult! Ha pedig nem 

tudja eldönteni, akkor döntsön végül Polgármester Úr!  
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Szeli Zoltán polgármester 

Rendben van, én támogatom. Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületnek mi a 

véleménye? Van-e valami javaslata?  

 

Bartha Jánosné képviselő 

Ha az a jogi vélemény, hogy ki lehet venni a kifogásolt szakaszt a rendeletből, és semmi 

hátrányunk nem származik belőle, akkor támogatom. 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

Egyeztetek a Kormányhivatallal. Úgy beszéltük meg, hogy kikérjük a Kormányhivatal 

véleményét. Ha belegyezik, akkor egy rendeletmódosítást tervezünk legkésőbb a januári 

rendes képviselő-testületi ülésre.  

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Én csak annyit szeretnék mondani Önnek, Angéla, hogy afelől ne legyen senkinek 

kétsége, hogy ez a tanyagondnoki szolgáltatás értetek jött létre. Azért dolgoztunk, azért 

alkottuk meg a rendeletet, azért pályáztunk, hogy ez Önöknek adva legyen és 

hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, amikhez eddig kevésbé tudtak hozzájutni. 

A magam és az egész Képviselő-testület nevében mondhatom, hogy a prioritást 

természetesen Önök élvezik. A rendeletet úgy alkottuk meg, ahogy láttuk, hogy hogyan 

működik ez a szolgáltatás a környező településeken. Köszönjük szépen az észrevételt! 

Nem szeretnénk, ha ebből konfliktus lenne. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Azt azért tegyük már hozzá, ha már kint voltak Nagymajorban a falugyűlésen, hogy ez 

nemcsak az én véleményem, hanem a Nagymajorban élő emberek többségének 

véleménye. A másik dolog, hogy mi nagyon örülünk ennek a tanyagondnokságnak. De 

nem mindenki vette egyből igénybe, hogy jaj de jó, hogy van ez a busz és üljünk egyből 

bele. Tényleg csak a rászorulók veszik igénybe, sajnos az utóbbi időben én is arra 

kényszerültem, hogy ezzel a busszal vigyem be a gyermekemet orvosi ellátásra. A 

tanyagondnok személyével sincs probléma, mindannyian kedveljük. Behozza az 

időseket, segít bevásárolni. Ez probléma volt eddig, ez nem volt megoldva. Most 

sikerült megoldani, de most meg különböző papírokhoz kötik. Nem kell papír!  

 

Mi egy hátrányos helyzetű településrész vagyunk. Kinek bizonygassuk még, hogy erre 

tényleg rá vagyunk szorulva? A vért is el lehetne szállítani egy kisebb üzemeltetési 

költségű autóval, és ezt nem azért mondom, mert én annyira okos akarok lenni. Biztos 

vannak olyan dolgok, ahol lehetne csökkenteni. Ezeknek az embereknek az ellátását 

nem lehet máshogyan megoldani. Akkor lehetne, ha az alapvető feltételeket odavinnénk. 

De ez nem lehetséges. Nem vágyunk mi nagy dolgokra, nem akarunk mi színházba 

menni. Mi csak orvoshoz akarunk menni, már aki a közigazgatási határon kívülre 

menne. Én még azt is el tudom képzelni, hiszen területi illetékesség van. Nem mindenkit 

utal egy helyre az orvos. Van, akit Debrecenbe, van, akit Balmazújvárosra utal be. Nem 

tudom, honnan jön az a sok ember a Nagymajorból, én nem tudok róla, hogy annyian 

igénybe vették volna ezt a szolgáltatást. Igaz, én nem számoltam bele azokat a csütörtöki 
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napokat, amikor az idős nénik átutaztak a piacra bevásárolni, én csak azt számoltam 

bele, amikor el kellett vinni valakit az orvoshoz. Az nem olyan sok eset volt.  

 

Sallai Szabolcs Zoltán alpolgármester 

Én úgy gondolom, hogy az alapszolgáltatás Nagymajor és Tiszacsege között értendő. 

Persze, hozza be a csatlakozó buszhoz és vigye el a busz a lakost, ha rászoruló, vagy 

akár Debrecenbe egy orvosi ellátásra. De ez az alapszolgáltatás rovására semmiképpen 

ne menjen! Ha a busznak egy nap tízszer kell mennie, akkor menjen tízszer. De azért 

Polgármester Úr tudta nélkül ne közlekedjen például Debrecenbe!  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Az egészségügyi szolgáltatás helyére való szolgáltatás benne van a rendeletben. Ilyet ne 

kérjünk már! Most akkor ne legyen rendelet? 

 

Sallai Szabolcs Zoltán alpolgármester 

Én is azt mondom, hogy ne legyen igazoláshoz kötve a szolgáltatás igénybevétele. De 

Polgármester Úr tudta nélkül ne menjen a busz a közigazgatási területen kívülre! 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

De nem mondta senki, hogy ne tudjon róla. 

 

Sallai Szabolcs Zoltán alpolgármester 

Én is támogatom ezt a rendeletmódosítást, viszont közigazgatási határon kívülre csak a 

Polgármester Úr jóváhagyásával menjen a busz, és persze menjen is, ez egyértelmű.  

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Én még csak annyit szeretnék mondani, hogy a tanyagondok egyfajta szociális segítő 

szerepet tölt be, tehát ő a betegszállító megrendelésében, az orvossal történő 

egyeztetésben is közreműködhet. A betegszállítás szolgáltatás országos lefedettségű, 

tehát Nagymajorban is igénybe vehető. A tanyagondok Polgármester Úrral egyeztetve 

látja, hogy hogy áll a keret, mi fér bele és mi nem. Ő tudja az kommunikálni, hogy lehet, 

ez már nem fog működni. Ha nem tudja megoldani, hogy bevigye a beteget Debrecenbe, 

akkor tud segíteni a betegszállító megrendelésében. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Súlyosabb esetekben, mikor felügyelet szükséges a szállításhoz, akkor nyilván vigye a 

betegszállító. De ha valaki csak egy egyszerű kontrollvizsgálatra menne és szociálisan 

rászorult, akkor az legyen jogos igény. Ne kelljen ehhez papírokat mutogatunk.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Hadd foglaljam össze az elhangzottakat.  

 

Ez a rendelkezés az Önök védelmét szolgálta volna.  Elsődlegesen Önöket szolgálja a 

tanyagondnoki busz, de máshonnan is jöttek igények, azokat sem utasíthatom el, ha azt 

szociálisan rászorultak kérik. Ha megy a busz és beférnek, őket is hadd vigye! A héten, 

amikor ment a busz a laborba a vérrel, akkor vitt valakit, akit Balmazújvároson kitett, 
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visszafelé jövet pedig hazahozott. Vannak koordinációk, mehet, igénybe vehető, 

mindenki igénybe veheti az Önök alapellátáshoz juttatásának sérelme nélkül. Én csupán 

azt jeleztem, hogy ha túl sokszor megy a busz a közigazgatási területen kívülre ilyen 

üzemanyagárak mellett, akkor a normatíva hamar elfogyhat, és akkor annak 

kiegészítéséről az Önkormányzatnak más forrásból kell gondoskodnia.  

 

Ez a rendelkezés az Önök védelmében volt. Ha az igénylő nem tudja másként 

megoldani, akkor vigye a busz! Ha meg tudja oldani másként, ahogy az előbb Képviselő 

Asszony és Alpolgármester Úr is mondta, akkor hadd történjen a TB szolgáltatás 

keretein belül a szállítás. Ne merítse az Önök keretét! Az legyen arra használva, hogy 

Önök jöjjenek bevásárolni, Önöknek vigyék ki vele az ebédet, ha kell, akkor a strandra, 

alkalom adtán legyen lehetőség esetleg egy színházlátogatásra is.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

A Nagymajori falugyűlésen is megkérdeztem Öntől, Polgármester Úr, hogy van 

tudomása arról, hogy nagymajori lakos jogosulatlanul vette igénybe a szolgáltatást?  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Nincsen tudomásom róla.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Gondolja, hogy visszaélnénk ezzel a szolgáltatással, ha valakinek 500.000.- Ft fizetése 

lenne és az udvaron három autója állna?  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Nem mondtam ilyet.  

 

Triznyáné Vadász Hedvig képviselő 

Összességében, a hallottak alapján az a véleményem, hogy ennek a busznak az 

elsődleges feladata az egészségügyi intézményekbe való szállítás a szociálisan 

rászorultak részére. Úgy gondolom, hogy közigazgatási területen kívülre történő 

szállításnál is hasonló indokkal vettétek igénybe. Azt gondolom, hogy az igénybevételt 

más területen kellene visszafogni, például a bevásárlásnál. De én is azt gondolom, hogy 

az egészségügyi szolgáltatásra el kell, hogy jussanak az emberek. Biztos van más, amire 

nem annyira indokoltan vették igénybe, akkor fogjuk vissza azt.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Én egyik területen sem szeretném csökkentetni a szolgáltatást. Tehát ne beszéljünk a 

csökkentésről! Csak azt mondom, hogy észszerűen és gazdaságosan használjuk. Aki 

rászorult, az vegye igénybe! A helyi jogszabály kimondja, hogy az alapszolgáltatás a 

napi bevásárlást, ebédkiszállítást jelenti. Tehát éppen ez teszi másodlagossá az 

egészségügyi intézménybe történő szállítást. 

 

Triznyáné Vadász Hedvig képviselő 

Igen, de ha a humánus oldalát nézzük, akkor az egészségügy az első.  
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Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

A bevásárlás gyakorlatilag annyiból áll, hogy az idősek átjönnek ide Tiszacsegére.  

 

Triznyáné Vadász Hedvig képviselő 

Ezért mondom, ha már ilyen helyzet van, hogy a költségvetés határán mozog a 

szolgáltatás, akkor nyilván abból kell visszavenni, ami nem annyira indokolt. De az 

egészségügy az nem az a terület.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Én csak azt mondtam, hogy logikusan működjön. Ha kedden egyébként is megy más 

céllal, akkor akárki beülhet hozzá, hiszen nyolcszemélyes a kisbusz. Akár ki is teheti 

egy nagy bevásárlóközpontnál Debrecenben, és be is vásárolhat az illető. Tehát a logikus 

használat az helyénvaló.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

De nem is volt ezzel gond, amíg Polgármester Úr nem kezdte el kérni ezeket a 

papírhalmokat.  

 

Tóth Imre képviselő 

Én még csak annyit fűznék ehhez hozzá, hogy valóban Nagymajort illeti az a jármű, ezt 

nem is vitatom. Ennek a működésére van egy keret. Szerintem Polgármester Úrnak az 

volt a célja, hogy ésszerű keretek közzé szorítsa ezt a működést. Ha elfajulnak a dolgok 

és többen fogják igénybe venni, mint amennyien jogosultak rá, akkor tényleg nem lesz 

pénz novemberben vagy decemberben a jármű használatára.  

 

Az országos betegszállítás pedig működik, hiszen azért fizetjük a TB-t.  Már az orvosi 

rendelőben ráírják a papírra, hogy igényli, vagy nem igényli a beteg. Nyilván van olyan 

orvosi ellátás, amihez nem kell ténylegesen elmenni az orvoshoz. Itt inkább 

kommunikációs zavar van, nem akarta Polgármester Úr koordinálni az egészet, csupán, 

amikor kirívó eset van. Ha nem lehet igénybe venni a betegszállítást, akkor tudjon róla. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Nagymajorban ez nem tud elfajulni, azért, mert az egész település hátrányos helyzetű. 

 

Tóth Imre képviselő 

Akkor Ön nem figyelt, Polgármester Úr is elmondta, hogy tiszacsegeiek is igénybe 

vették volna. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

De Nagymajor legyen az első! 

 

Tóth Imre képviselő 

Nem figyelt. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

De Tiszacsege-Nagymajor után következik ebből a szempontból. 
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Tóth Imre képviselő 

De Nagymajor tulajdonképpen Tiszacsege településrésze. Tehát nem különálló 

település.  

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Akkor levehetnénk róla a nullás helyrajzi számokat.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Összegezném. Jegyző Úr állásfoglalást kér a Kormányhivataltól. Kivesszük a kifogásolt 

részt, hogy ne kelljen a polgármester hozzájárulása a közigazgatási területen kívülre 

történő személyszállításhoz. Ez így megnyugtató válasz Önnek? 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Egy mondat erejéig vegyük bele, hogy ellátásnál Nagymajor legyen az első! 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

Ez benne van a rendelet szellemiségében. Benne van a rendeletben tételesen is, hogy 

Nagymajor intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő 

hátrányainak enyhítése érdekében jött létre a tanyagondnoki szolgáltatás. A rendelet 

bevezető része, a preambulum is tartalmazza.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Rendben van, akkor ez alapján megtesszük a szükséges lépéseket. 

 

Sallai Imréné, 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 12. szám alatti lakos 

Köszönöm szépen, Polgármester Úr! 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Szívesen! Van esetleg más hozzászólás? Nincs? Ez esetben 5 perc technikai szünetet 

rendelek el. 

 

TECHNIKAI SZÜNET 

 

Köszöntöm a szünet után a Lakosokat és a Képviselőket, vendégeinket! Szeretném 

ismertetni a 2022. november 29-ei ülésünk napirendi pontjait. 

 

Az első napirendi pont ,,Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. 

(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására”. 

 

A második napirendi pont ,,Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) 

önkormányzati rendeletének módosításár”. 

 

A harmadik napirendi pont ,,Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és 

intézményei szállító állományáról”.  
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A negyedik napirendi pont ,,Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata folyószámla-

hitel szerződésének megújítására”. 

Az ötödik napirendi pont ,,Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójában beérkezett pályázatok elbírálására”. 

 

A hatodik napirendi pont ,,Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti 

és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására”. 

 

A hetedik napirendi pont ,,Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Óvoda 

intézményegységre vonatkozó Házirend módosításának jóváhagyására”. 

 

A nyolcadik napirendi pont ,,Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde téli 

nyitvatartási idejének meghatározására”. 

 

A kilencedik napirendi pont ,,Javaslat a 2023. évi járási startmunka mintaprogramok 

megindítására”. 

 

A tizedik napirendi pont ,,Javaslat a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretén 

belül megtermelt felesleg szociális célú felhasználásának jóváhagyására”. 

 

A tizenegyedik napirendi pont ,,Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és 

intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására”. 

 

A tizenkettedik napirendi pont ,,Javaslat a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című projekt keretén belül műszaki 

ellenőri feladatok ellátása kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására”. 

 

A tizenharmadik napirendi pont ,,Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/14 helyrajzi 

számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlésére”. 

 

A tizennegyedik napirendi pont ,,Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő, 

Tiszacsege zártkert 7539 helyrajzi számú ingatlanra érkezett vételi szándék 

megtárgyalására”. 

 

A tizenötödik napirendi pont ,,Javaslat a 2023. évi városi rendezvénynaptár tervezetének 

elfogadására”. 

 

A tizenhatodik napirendi pont pedig a ,,Különfélék”. 

 

Van valakinek kiegészítése, módosító javaslata? Aki egyetért a nyílt ülés napirendi 

pontjaival, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm, a Testület egyhangúlag 

elfogadta a nyílt ülés napirendi pontjait. 

 

A zárt ülés napirendi pontjai is ismertetném. 
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Az első napirendi pont ,,Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege 

belterület 433 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/14. szám 

alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére kiírt pályázati 

felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására”. 

 

A második napirendi pont ,,Javaslat az önkormányzati tulajdonú – költségalapon, 

valamint szociális helyzet alapján bérbe adott – bérlakások lakásbérleti szerződéseinek 

felülvizsgálatára, valamint a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi számú, természetben 

4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/15. szám alatti, költségalapon meghatározott lakbérű 

bérlakás bérbevételére vonatkozó pályázati felhívás kiírására”. 

 

A harmadik napirendi pont ,,Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem szociális helyzet 

alapján bérbe adott bérlakások lakásbérleti szerződéseinek felülvizsgálatára”. 

 

A negyedik napirendi pont ,,Javaslat az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti 

szerződéseinek felülvizsgálatára”. 

 

Az ötödik napirendi pont pedig a ,,Különfélék”. 

 

Van valakinek kiegészíteni valója? Nincs. 

 

Aki egyetért a zárt ülés napirendi pontjaival, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag elfogadta a zárt ülés napirendi pontjait. 
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Nyílt ülés: 

 

Közmeghallgatás 

 

1. Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosítására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének 

módosítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

3. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállító állományáról  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

4. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata folyószámla-hitel szerződésének 

megújítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

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

pályázati fordulójában beérkezett pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

6. Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető  

 

7. Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Óvoda intézményegységre vonatkozó 

Házirend módosításának jóváhagyására 

Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető  

 

8. Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde téli nyitvatartási idejének 

meghatározására  

Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető  

 

9. Javaslat a 2023. évi járási startmunka mintaprogramok megindítására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

10. Javaslat a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül megtermelt 

felesleg szociális célú felhasználásának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 
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11. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

12. Javaslat a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztések” című projekt keretén belül műszaki ellenőri feladatok ellátása kapcsán 

érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

13. Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/14 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

visszavásárlási jog törlésére 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

14. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő, Tiszacsege zártkert 7539 helyrajzi számú 

ingatlanra érkezett vételi szándék megtárgyalására  

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

15. Javaslat a 2023. évi városi rendezvénynaptár tervezetének elfogadására  

Előterjesztő: Mezei Anna igazgató 

 

16. Különfélék 

 

 

Zárt ülés: 

 

1. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi 

számú, természetben 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/14. szám alatti költségalapon 

meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett 

ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú – költségalapon, valamint szociális helyzet alapján 

bérbe adott – bérlakások lakásbérleti szerződéseinek felülvizsgálatára, valamint a 

Tiszacsege belterület 433 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 

38/15. szám alatti, költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére 

vonatkozó pályázati felhívás kiírására 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem szociális helyzet alapján bérbe adott 

bérlakások lakásbérleti szerződéseinek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti szerződéseinek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

 

5. Különfélék  
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1. Napirendi pont 

 

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

módosítására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Ez a téma már az előző képviselő-testületi ülésen is volt napirenden. A Kormányhivatal 

kifogásolta, illtetve javasolta, hogy a sírnyitási tétel mellett sírásási tétel is legyen 

rögzítve, az urna esetén ugyanezt a logikát követnénk, azaz nem csak urnanyitás, hanem 

urnaásás is lesz a szolgáltatások listájában a rendeletünkben. Tehát ezeknek a 

módosítása történne meg.  

 

Nem érkeztek be az érdekképviseleti szervezetektől nyilatkozatok, észrevételek. Ezért 

én javasolnám ennek az elfogadását. 

 

Kérdezem Elnök Asszonyt, hogy mi a Bizottság véleménye. 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Javasoljuk a Testületnek a rendeletmódosítás 

elfogadását. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Van más észrevétel?  

 

Aki egyetért a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet mellékletben feltüntetettek szerinti módosításával, az kérem, kézfelnyújtással 

jelezze! Köszönöm, a Testület egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temető használatának 

rendjéről szóló 30/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 

a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) bekezdésében foglalt 

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

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

2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII. 21.) önkormányzati rendelet bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) bekezdésében foglalt 

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

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

2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba. 

 

Tiszacsege, 2022. november 29.  

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 
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2. Napirendi pont 

 

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

költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Azért kerül módosításra a költségvetési rendeletünk, mert néhány támogatás 

megérkezett, például a szociális célú tűzifa megvásárlására, a komp fenntartására, a 

közfoglakoztatás támogatására. Ezért szükséges a költségvetést módosítani.  

 

Felkérem Pénzügyi Irodavezető Asszonyt, hogy egészítse ki az előterjesztést! 

 

Langó Józsefné Pénzügyi Irodavezető 

Köszönöm szépen a szót! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 

Jegyző Úr!  

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítására harmadik 

alkalommal kerül sor. Mint ahogy Polgármester Úr is említette, a központi 

költségvetésből pótelőirányzatok rendezése érdekében kerül sor a rendelet módosításra. 

Beépítésre kerülnek a bevételi oldalon a bevételek és ezzel összefüggésben a kiadási 

oldalon pedig a kiadások.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Van valakinek kiegészíteni valója? Nincs. 

 

Aki azzal egyetért, hogy a rendelet módosítása az itt elhangzottak szerint 

megvalósuljon, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm, a Testület egyhangúlag 

elfogadta a rendelet módosítását. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény által biztosított források figyelembevételével, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörben, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. 

§ (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését) 

„a) 1.734.464.865 Ft költségvetési bevétellel, 

b) 1.874.853.983 Ft költségvetési kiadással és” 

(állapítja meg.) 

2. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
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(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba. 

 

 

Tiszacsege, 2022. november 29. 

 

 

 

Szeli Zoltán 

polgármester 

 

 

Dr. Lajter Zoltán 

jegyző 

 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállító állományáról  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Az állapítható meg a szállítói állományról, hogy ez előzőhöz képest növekedett a 

szállítói állomány tartozásunk. Az előző beszámolóban 62 millió forint volt, most 66 

millió forint. Valamint a közüzemi szállítók állománya 10 millió forintról 17 millió 

forintra emelkedett. Irodavezető Asszonnyal egyeztetve, illetve a múltkori testületi 

ülésen elhangzottakra hivatkozva elmondható, hogy az energiaválság miatt az energia 

számlázások nálunk is akadoztak. Tehát most kapjuk még meg a nyár végi közüzemi 

számlákat, ezért emelkedtek meg azoknak az összegei. Sajnos ez nem kis tétel, de 

próbáljuk ezeket teljesíteni.  

 

Irodavezető Asszonyt kérem, hogy egészítse ki a tájékoztatást! 

 

Langó Józsefné Pénzügyi Irodavezető 

Ez a napirendi pont a 2012-ben végzett Állami Szánvevőszéki ellenőrzés 

eredményeképpen kerül minden hónapban a rendes testületi ülésen a Képviselő-testület 

elé. Jelen pillanatban Tiszacsege Város Önkormányzatának és intézményeinek az 

összevont szállítói állománya 66.552.839.- Ft, amelyből a közüzemi szállítók állománya 
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17.074.433.- Ft. Ezt a szállítói állományt nehezen, de próbáljuk kezelni az 

elkövetkezendő hónapban.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Nem lesz egyszerű, mint ahogy látják a tisztelt Képviselők, hogy a közüzemi számlák 

összegei nőttek leginkább. Ahol szerződésünk van december 31-éig, azok is jócskán 

emelkedtek. December 3-a után a közüzemi szerződések, főleg az energetikai, a gáz 

szerződések lejárnak és már csak emelt díjas szerződéseket tudunk kötni. Ezek a 

közüzemi szállítói állományok biztosan emelkedni fognak és nagyon nehéz időszak elé 

nézünk. Nehezen fogjuk tudni teljesíteni a fizetési kötelezettségeinket mindazok 

ellenére, hogy hoztunk egy rezsicsökkentésre irányuló határozatot, amelyet 

megpróbálunk szigorúan végrehajtani. Bízom benne – szerencsére az időjárás is kegyes 

hozzánk –, hogy minél kevesebb költséggel tudjuk átvészelni a telet, és tudjuk tartani a 

költségvetésünket.  

 

Van valakinek kiegészíteni valója? Elnök Asszony? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Aki a szállítói állományról szóló beszámolót elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm, a Testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 7 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

152/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról készült tájékoztatót és a következő döntést 

hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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4. Napirendi pont 

 

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata folyószámla-hitel szerződésének megújítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Megkérem Pénzügyi Irodavezető Asszonyt, hogy tájékoztassa a Testületet, miért is 

szükséges a folyószámla-hitel szerződésének megújítása! 

 

Langó Józsefné Pénzügyi Irodavezető 

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-Testület!  

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésébe már beépítésre került 

egy 50 millió forint összegű folyószámla-hitel keret, amelyet költségvetési éven belül 

lehet igénybe venni. Ez 2022. december 30. napján az utolsó banki napon visszafizetésre 

kerül. Ahhoz, hogy a 2023. év zökkentőmentesen induljon, szükséges ezt a határozati 

javaslatot elfogadni. A 2023. évi költségvetésben beépítésre kerül a folyószála-hitel 

felvétele, valamint a kamatai is, így az első munkanapon, 2023. január 2-án 

rendelkezésre bocsátja a hitelintézet a folyószámla-hitel keretet az Önkormányzat 

számára.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Elnök Asszony, a Bizottság megtárgyalta a javaslatot? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Tárgyalta a Bizottság és javasoljuk a folyószámla-hitel keret megújítását. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Én annyi kiegészítést tennék hozzá, hogy szerettem volna, ha a 

következő évre már ennek az összegnek csak a felét vesszük fel, azért, hogy 

működőképesek maradjunk. Tartok attól, hogy az emelkedő energiaárak miatt esetleg 

még többet kell felvennünk.  

 

Aki egyetért a folyószámla-hitel szerződés megújításával, kérem, kézfelnyújtással 

jelezze! Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata folyószámla-hitel szerződésének megújításáról szóló javaslatot – 7 fő 

igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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153/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata folyószámla-hitel szerződésének megújításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata folyószámla-hitel szerződésének megújítására és a következő döntést hozza:  

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. 

november 30-án megkötött IBD-MUN-15-131/2 szerződés számú 50 millió Ft összegű 

folyószámla-hitel szerződést megújítja. 

 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel 

ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és 

a kamatait beépíti a 2023. évi költségvetésébe. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon a folyószámlahitel 

szerződés megújítása tárgyában. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

             Langó Józsefné pénzügyi irodavezető 

 

 

 

5. Napirendi pont 

 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

pályázati fordulójában beérkezett pályázatok elbírálására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve)  

 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatás Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez és 

kihirdettük a pályázatot. Összesen tíz pályázat érkezett be az ,,A” típusú pályázatra, „B” 

típusú pályázat nem érkezett. Nagyon örülünk annak, hogy ennyien igénybe kívánják 

venni ezt a lehetőséget. Az állami támogatás mellett az Önkormányzat havonta 5.000.- 

Ft-ot tesz hozzá az ösztöndíjhoz. Több pályázatot vártunk volna, sajnos csak tíz db 

érkezett. Szeretném támogatni a pályázókat, amennyiben azt a Képviselő-testület 

jóváhagyja. 

 

Kérdezem Elnök Asszonyt, hogy tárgyalták a javaslatot? 
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Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Tárgyaltuk és javasoljuk az előterjesztésben feltüntetett tíz tanulónak a támogatását. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Van valakinek észrevétele? 

 

Aki egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. 

évi pályázati fordulójában beérkezett pályázatok pozitív elbírálásával, az kérem 

kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag elfogadta a tíz 

pályázó támogatását. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójában 

beérkezett pályázatok elbírálásár vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

154/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati 

fordulójában beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójában beérkezett 

pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. „A” típusú pályázat 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 

2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első féléve időtartamra Tiszacsege 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi személyek részére nyújt 

önkormányzati ösztöndíjat: 

 

S.sz. Pályázó neve I.sz. Település Közterület 

Támogatási 

összeg 

1 Balázs László 4066 Tiszacsege Dobó utca 14. 5.000 Ft/hó 

2 Bohács Berta 4066 Tiszacsege Tisza utca 51. 5.000 Ft/hó 

3 Csenki Norbert 4066 Tiszacsege Bartók Béla utca 16. 5.000 Ft/hó 

4 Erdős Gábor 4066 Tiszacsege Árpád utca 6/A. 5.000 Ft/hó 

5 Hegedűs Anna Sára 4066 Tiszacsege Kossuth utca 69. 5.000 Ft/hó 

6 Lévai Gyula 4066 Tiszacsege Kossuth utca 51. 5.000 Ft/hó 

7 Polgár Döníz 4066 Tiszacsege Fő utca 111. 5.000 Ft/hó 
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8 Szabó Sándor 4066 Tiszacsege Hataj utca 79. 5.000 Ft/hó 

9 Szentjóbi Gábor 4066 Tiszacsege Báthori utca 5/A. 5.000 Ft/hó 

10 Tóth Liliána 4066 Tiszacsege Toldi utca 15. 5.000 Ft/hó 

 

– összegben. Az „A” típusú ösztöndíjpályázatok elbírálása során 500.000. - Ft, azaz 

ötszázezer forint került felosztásra. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit – a határozatban szereplő névsor alapján 

– legkésőbb 2022. december 6. napjáig az önkormányzat hirdetőtábláján hozza 

nyilvánosságra.   

 

Határidő: 2022.  

Felelős: 1. Szeli Zoltán polgármester 

   2. Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 

 

6. Napirendi pont 

 

Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Intézményvezető Asszonynak el kellett mennie, elnézést kért. Elnök Asszonyt 

kérdezem, hogy a Bizottság tárgyalta-e a javaslatot?  

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Igen, megtárgyaltuk. Itt volt Intézményvezető Asszony a Pénzügyi Bizottság ülésén, és 

elmondta, hogy az SZMSZ módosítása azért indokolt, mert változott a köznevelési 

törvény és aktualizálni kellett hozzá a dokumentumot. Egy nagyon átfogó és részletes 

Szervezeti és Működési Szabályzata van az intézménynek. Természetesen javasoljuk a 

módosítás elfogadását. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Van valaki másnak észrevétele? Nincs. Aki egyetért a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának a melléklet szerinti módosításainak 

jóváhagyásával, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Testület 

egyhangúlag elfogadta az SZMSZ módosítását. 
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A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására 

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

 

 

155/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására vonatkozó javaslatot és 

a következő döntést hozza: 

 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) pontjára – a 

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását jóváhagyja. 

 

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

megküldésével tájékoztassa Bárdos Tiborné intézményvezetőt. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   Bárdos Tiborné intézméyvezető 

 

 

 

7. Napirendi pont 

 

Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Óvoda intézményegységre vonatkozó 

Házirend módosításának jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Mivel Intézményvezető Asszony nincs jelen, ezért Bizottsági Elnök Asszonyt 

kérdezem, van-e kiegészíteni valója? 
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Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Intézményvezető Asszony elmondta, hogy a Házirend módosítását a köznevelési 

törvény változásai teszik szükségessé. Ez a dokumentum az óvoda intézményegység 

tekintetében került módosításra. Elfogadásra javasoljuk ezt is, természetesen. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Óvoda 

intézményegységre vonatkozó Házirend melléklet alapján történő módosítását a 

Képviselő-testület jóváhagyja, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a 

Testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde, Óvoda intézményegységre vonatkozó Házirend módosításáról szóló 

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

 

 

156/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Óvoda intézményegységre vonatkozó  

Házirend módosításának jóváhagyásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde Házirend módosítására vonatkozó javaslatot – mely az Óvoda 

intézményegységre tartalmaz rendelkezéseket –, és a következő döntést hozza: 

 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) pontjára – a 

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Óvoda intézményegységre vonatkozó Házirend 

módosítását jóváhagyja. 

 

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

megküldésével tájékoztassa Bárdos Tiborné intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   Bárdos Tiborné intézméyvezető 
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8. Napirendi pont 

 

Javaslat a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde téli nyitvatartási idejének meghatározására  

 

Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Elnök Asszonyt kérdezem, tárgyalta-e a Bizottság a napirendi pontot? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Igen, tárgyaltuk. Intézményvezető Asszony 2022. december 22. napjától 2023. január 

8. napjáig kérelmezte az intézmény zárva tartását, összhangban az iskola téli szünetének 

időszakával. Javasoljuk ezen kérésnek az elfogadását, mindazonáltal, amennyiben 

valaki igényli, az óvoda ügyeletet biztosít. Tehát nem maradnak a gyermekek ellátás 

nélkül, akiknek a szülei nem tudják megoldani a felügyeletet, igénybe vehetik a 

szolgáltatást. Javasoljuk a Testület felé, hogy fogadja el Intézményvezető Asszony 

javaslatát.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm! Más észrevétele van-e valakinek? Nincs. 

 

Aki egyetért a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde téli nyitvatartási idejének az 

előterjesztés szerint történő meghatározásával, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag elfogadta határozatot. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és 

Bölcsőde téli nyitvatartási idejének meghatározására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen 

szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

157/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde téli nyitvatartási idejének meghatározásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Városi 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője által előterjesztett, az intézmény téli nyitvatartására 

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 foglaltakra figyelemmel – a Tiszacsegei Városi Óvoda 

és Bölcsőde téli nyitvatartási idejét a következők szerint határozza meg. 
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2. Az intézmény a 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig tartó időszak 

munkanapjain zárva tart azzal, hogy – a Gyvt. szerinti előzetes szülői igényjelzések 

függvényében – ügyeleti nyitvatartás alkalmazására kerül sor. 

 

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

megküldésével tájékoztassa Bárdos Tiborné intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

   Bárdos Tiborné intézméyvezető 

 

 

 

9. Napirendi pont 

 

Javaslat a 2023. évi járási startmunka mintaprogramok megindítására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

A közmunkaprogram esetében ezeket a programokat minden évben meg kell pályázni. 

A Kormányhivatal kéri a pályázatot. Jelenleg a 2023. évi járási startmunkára vonatkozó 

pályázatot szükséges benyújtani, amely 2023. március 1-jétől fog elindulni. A 

kidolgozása folyamatban van. Testületi határozat szükséges ahhoz, hogy elindítsuk a 

helyi sajátosságokra épülő, a szociális jellegű és a mezőgazdasági programot.  

 

Tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy a programról annyit kell tudni, a 

létszám közel azonos lesz az előző évivel, egy minimális, öt fős csökkentést írtak elő. A 

2022-es átlaglétszámot vizsgálva állapították meg az indítható létszámot. A támogatási 

összeg viszont jóval kevesebb az előző évihez képest.  

 

Elnök Asszony, a Bizottság tárgyalta a javaslatot? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Tárgyalta a Bizottság és javasoljuk ennek a három programnak az indítását, illetve a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Más javaslata van-e valakinek? Nincs. 

 

Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a 2023. évi járási startmunka 

mintaprogramokra a pályázat benyújtásra kerüljön az imént elhangzottak szerint, az 

kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm, a Testület egyhangúlag elfogadta a 

határozatot. 
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A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi járási startmunka 

mintaprogramok megindításáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – elfogadta és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

158/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

2023. évi járási startmunka mintaprogramok megindításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi járási 

startmunka mintaprogramok megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi 

Járási Startmunka mintaprogramok keretén belül kérelmet nyújt be az alábbi 

programokra: 

 

‒ helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,  

‒ szociális jellegű program,  

‒ mezőgazdasági program. 

 

2. A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén 

támogatja az esetlegesen felmerülő közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 

ajánlati felhívás megjelentetését. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelem határidőben történő 

benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

10. Napirendi pont 

 

Javaslat a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül megtermelt felesleg 

szociális célú felhasználásának jóváhagyására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Elsősorban a helyi sajátosságokra épülő programban készülnek olyan termékeink, 

amelyekből az eladáson kívül vannak még raktárkészleteink. Minden évben 

megpróbálunk segíteni a szociálisan rászorulókon egy ajándékcsomaggal a decemberi 
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hónapban. Az idén is szeretnénk támogatni a programban részt vevőket egy kis 

ajándékcsomaggal. Az előterjesztés tartalmazza ennek a részleteit. Két határozat 

meghozatalára van szükség, tekintve, hogy az év folyamán már történt csomagosztás. 

 

Elnök Asszony, tárgyalta a Bizottság? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Tárgyalta a Bizottság. Mindkettő határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. 

 

Aki a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretein belül a mezőgazdasági 

mintaprogramban megtermelt felesleg szociális célú felhasználásnak utólagos 

jóváhagyásával egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban megtermelt 

felesleg szociális célú felhasználásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

159/2022.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági 

mintaprogramban megtermelt felesleg szociális célú felhasználásának utólagos 

jóváhagyásáról 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi járási 

startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban megtermelt 

felesleg szociális célú felhasználásának utólagos jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban megtermelt felesleg 

szociális célú felhasználásához – a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztálya által a 2022. 

évi járási startmunka mintaprogramok indításához kiadott tervezési segédletének 

„Általános szabályok” fejezet 13. pontja alapján – utólagos hozzájárulását adja. 

 

Határidő: értelemszerűen   

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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Szeli Zoltán polgármester 

Aki egyetért a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretein belül a 

mezőgazdasági, valamint a helyi sajátosságokra épülő programon belül a tésztakészítő 

üzemben megtermelt felesleg szociális célú felhasználásával az előterjesztésben leírtak 

alapján, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag 

elfogadta. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő tésztakészítő üzemben megtermelt 

felesleg szociális célú felhasználásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

160/2022.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

a 2022. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági 

mintaprogramban, valamint a helyi sajátosságok mintaprogram keretén belül működő 

tésztakészítő üzemben megtermelt felesleg szociális célú felhasználásáról 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi járási 

startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő tésztakészítő üzemben megtermelt felesleg 

szociális célú felhasználására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi járási startmunka 

mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági mintaprogramban, valamint a helyi 

sajátosságok mintaprogram keretén belül működő tésztakészítő üzemben megtermelt 

felesleg szociális célú felhasználásához - a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkárság Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztálya által a 2022. 

évi járási startmunka mintaprogramok indításához kiadott tervezési segédletének 

„Általános szabályok” fejezet 13. pontja alapján - hozzájárul. 

 

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

megtermelt felesleg szociális célú kiosztásáról. 

 

Határidő: értelemszerűen   

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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11. Napirendi pont 

 

Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Önkormányzatunknál minden évben sor kerül belső ellenőrzésre. A 2023. évi belső 

ellenőrzési tervet már benyújtotta a belső ellenőrünk. Ezt el kell, hogy fogadjuk. 

Megkérem Jegyző Urat, egészítse ki a tájékoztatásomat. 

 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester Úr! A helyi önkormányzatok vonatkozásában 

minden év december 31. napjáig szükséges elfogadni a következő évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervet. A belső ellenőrünk, Varga Péter, ezt november 13-án megküldte a 

részünkre. Úgy gondoltam, hogy célszerűbb, ha ez nem a legutolsó ülésen, hanem a 

novemberi rendes képviselő-testületi ülésen kerül a tisztelt Testület elé. Ezen tervek 

alapján fog a 2023. évi ellenőrzés lezajlani.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Elnök Asszonyt kérdezem, a Bizottság tárgyalta a javaslatot? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

A Bizottság megtárgyalta és javasoljuk az Önkormányzat és intézményei 2023. évi 

belső ellenőrzési tervének elfogadását. 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm! Másnak van-e valami kiegészíteni valója? Nincs. 

 

Aki a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadásával egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a 

Testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

szóló javaslatot– 7 fő igen szavazattal – elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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161/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadására 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése, továbbá 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján Tiszacsege Város 

Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervét e határozat melléklete 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

12. Napirendi pont 

 

Javaslat a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztések” című projekt keretén belül műszaki ellenőri feladatok ellátása kapcsán 

érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Három árajánlat érkezett be. Ezek közül mindhárom megfelelt az előírásoknak. Ha nincs 

semmi kiegészíteni valónk a beérkezett árajánlatokhoz, akkor dönthetünk úgy is, hogy 

a legalacsonyabb összeget tartalmazót fogadjuk el nyertes pályázatként.  

 

Van valakinek észrevétele? Bizottsági Elnök Asszony? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Tárgyalta a Bizottság. Átnéztük az árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlattevővel, 

Angyal Lajos egyéni vállalkozóval javasoljuk a szerződés megkötését, aki bruttó 

1.900.000.- Ft összegű árajánlatot adott.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Másvalakinek van javaslata, észrevétele? 
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Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című projekt keretén belül műszaki 

ellenőri feladatok ellátása kapcsán Angyal Lajos egyéni vállalkozóval kössük meg a 

szerződést, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Testület 

egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16 kódszámú 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című projekt keretén belül 

műszaki ellenőri feladatok ellátása kapcsán érkezett ajánlatok kiértékeléséről és a 

nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

162/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” 

című projekt keretén belül műszaki ellenőri feladatok ellátása kapcsán érkezett 

ajánlatok kiértékeléséről és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-2.1.3-16 kódszámú 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című projekt keretén belül műszaki 

ellenőri feladatok ellátása kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:  

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül, a 

legkedvezőbb ajánlatot adó Angyal Lajos egyéni vállalkozóval (székhely: 4551 

Nyíregyháza, Tornácos u. 40/A., adószám: 57271035-1-35) kíván szerződést kötni a 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívás keretében 

benyújtott TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00010 azonosító számú projekt műszaki ellenőri 

feladatainak ellátására.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való 

tárgyalás lefolytatására és a megbízási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 
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13. Napirendi pont 

 

Javaslat a Tiszacsege belterület 2940/14 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

visszavásárlási jog törlésére 

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Érkezett egy kérelem hozzánk, amely szerint a 4066 Tiszacsege, Szélső utca 10. szám 

alatt található, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanra még be van jegyezve 

Tiszacsege Város Önkormányzatának visszavásárlási joga, ezt a jogot szeretné a 

kérelmező töröltetni. Több ilyen jellegű kérelem is érkezett már be az elmúlt 

időszakban. Úgy gondolom, hogy a törlésnek nincs akadálya. 

 

Bizottsági Elnök Asszonyt kérdezem, tárgyalták a javaslatot? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Tárgyaltuk, javasoljuk a Testületnek, hogy a visszavásárlási jog törléséhez járuljon 

hozzá az Önkormányzat.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Van más egyéb javaslat? Nincs. 

 

Aki egyetért a Tiszacsege belterület 2940/14 helyrajzi számú, természetben a 

Tiszacsege, Szélső utca 10. szám alatti ingatlanra Tiszacsege Város Önkormányzata 

javára bejegyzett visszavásárlási jog törlésével, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! 

Köszönöm szépen, a Testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege belterület 2940/14 

helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törléséről szóló javaslatot – 

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

 

 

163/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsege belterület 2940/14 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett 

 visszavásárlási jog törléséről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege belterület 

2940/14 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlésére vonatkozó javaslatot 

és az alábbi döntést hozza: 
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1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tiszacsege belterület 2940/14 

helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Szélső utca 10. szám alatti ingatlanra, 

Tiszacsege Város Önkormányzata javára bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez 

hozzájárul. 

 

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

határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

14. Napirendi pont 

 

Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő, Tiszacsege zártkert 7539 helyrajzi számú 

ingatlanra érkezett vételi szándék megtárgyalására  

 

Előterjesztő: Szeli Zoltán polgármester 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Az előterjesztésben a Tiszacsege Város Önkormányzata tulajdonában lévő zártkert 7539 

helyrajzi számú, „szántó” művelési ágú ingatlan szerepel. Kérdezem a Bizottságot, hogy 

megtárgyalták-e a napirendi pontot? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Igen tárgyaltuk. Az ajánlattevő jelezte, hogy az ingatlan értékbecslésének költségét állja. 

Így azt javasoljuk a Testület felé, hogy kerüljön elkészítésre ez az értékbecslés, aztán 

pedig folytassuk le a szükséges eljárást.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm! Van más észrevétel, javaslat? Nincs. 

 

Aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsege zártkert 7539 helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában az ingatlanra érkezett vételi szándék alapján rendeljük el az 

értékbecslés elkészítését, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, 

egyhangúlag elfogadta a Testület. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban 

lévő, Tiszacsege zártkert 7539 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 

ingatlanforgalmi értékbecslés elrendeléséről szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
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164/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

az önkormányzati tulajdonban lévő, Tiszacsege zártkert 7539 helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában ingatlanforgalmi értékbecslés elrendeléséről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

tulajdonban lévő, Tiszacsege zártkert 7539 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 

ingatlanforgalmi értékbecslés elrendelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege zártkert 7539 

helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában – az ingatlanra érkezett vételi szándék alapján 

– elrendeli az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetését. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanforgalmi értékbecslés 

elkészíttetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy kérelmező részére az 

elkészült ingatlanforgalmi értékbecslést küldje meg és a kérelmezővel a szükséges 

tárgyalásokat folytassa le. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

15. Napirendi pont 

 

Javaslat a 2023. évi városi rendezvénynaptár tervezetének elfogadására  

 

Előterjesztő: Mezei Anna igazgató 

(Előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Az előterjesztő a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár. Megkérném Mezei 

Anna Igazgató Asszonyt, hogy egészítse ki a leírtakat. 

 

Mezei Anna Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár Igazgató 

Köszönöm szépen! A Tisztelt Képviselő-testület megkapta az anyagot a tervezetről. A 

javaslat a Pénzügyi Bizottság ülésén is megtárgyalásra került. Ehhez képest kiegészíteni 

valóm nincsen.  

 

Azért, hogy a Lakosság is tájékozódjon valamelyest, az eddigiektől eltérő tervekről, 

szeretném elmondani, hogy néhány változást szeretnénk eszközölni a jövő évre 

vonatkozóan, hogy minél több helyszínünk kerüljön bevonásra. A Tüzelős-ól 

múzeumnál egy teljeskörű húsvétváró, hagyományőrző- és néptánc találkozót fogunk 

szervezni. A városi Majálist egy sportágválasztó rendezvénnyel fogjuk összekötni, 
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amely minden korosztály érdeklődésére számot tarthat. A Majális helyszíne a 

Termálstrand lenne. A városi Gyermeknap pedig a sportpályán kerülne megtartásra. 

Akár a régin, akár az újon. A részletek megtárgyalása a rendezvény előtt fog 

megtörténni. A sportpályát tartjuk a legalkalmasabbnak erre a rendezvényre. Szeretnénk 

visszahozni egy korábbi könnyűzenei fesztivált, annak a helyszíne is a Termálstrand 

lenne, illetve a Csegei Rév Napba szeretnénk egy révész találkozót is beiktatni. Terveink 

szerint a révész hagyományok megőrzésének a központja lenne Tiszacsege.  

 

Egyéb terveink között szerepel, de mivel nem fixek, nem kerültek be a 

rendezvénynaptárba, különféle színházi produkcióknak, előadásoknak a szervezése 

Tiszacsegére. Célunk, hogy minél több ember részesüljön ebből a típusú kulturális 

élményből. Szeretnénk minél több rendezvényt szervezni a Termálfürdő területére, akár 

kisebb közösségi megmozdulásokat is. Ezen újításokhoz további tárgyalásokra van 

szükség.  

 

Összességében ennyi az, amire lehet számítani a jövő évre vonatkozóan. Minden más 

rendezvény apró módosításokkal ugyan, de a régi menetrend szerint fog történni.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! A Bizottság tárgyalta a javaslatot? 

 

Vásári-Orosz Andrea PÜB. elnök 

Tárgyalta a Bizottság. Köszönjük szépen az intézmény munkáját. Természtesen 

elfogadásra javasoljuk.  

 

Szeli Zoltán polgármester 

Köszönöm szépen! Aki egyetért a 2023. évi városi rendezvénynaptár tervezetének 

elfogadásával, az kérem, kézfelnyújtással jelezze! Köszönöm szépen, a Testület 

egyhangúlag elfogadta. 

 

A döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi városi 

rendezvénynaptár tervezetének elfogadásáról szóló javaslatot – 7 fő igen szavazattal – 

elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

165/2022. (XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a 2023. évi városi rendezvénynaptár tervezetének elfogadásáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 2023. évi városi 

rendezvénynaptár tervezetének elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi városi 

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

megküldésével tájékoztassa Mezei Anna intézményvezetőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 Mezei Anna intézményvezető 

 

 

 

16. Napirendi pont 

 

Különfélék 

 

Szeli Zoltán polgármester 

Szeretném megkérdezni, hogy kinek milyen információja, javaslata, kérése van? 

 

Én szeretnék néhány közérdekű információt elmondani. A szociális célú tűzifa 

kiosztását – hála a szép időjárásnak és a korábbi kezdésnek – a héten talán be tudjuk 

fejezni. Az igényelt fa eljutott a rászorulókhoz.  1002 m3-t osztottunk szét. Kb. 1,5 m3 

mennyiségű fa jutott kérelmezőnként. Ezen felül volt egy 50 m3 mennyiségű lefoglalt 

famennyiség is, amely rendelkezésünkre állt. A szociális irodára beérkezett kérelmek 

ezt a keretmennyiséget is kimerítették. A tegnapi napon már a 49. m3-t osztottuk ki.  

 

Az energiáról, közüzemi szerződésekről már az előzőekben is volt szó. A Képviselő-

testület elfogadott egy intézkedési tervet az energiafelhasználás csökkentéséről. Ezt 

próbáljuk nagyon szorosan betartani. Főként a földgáz ára, ami a költségvetésünkben 

veszélyes mértékű kiadást jelent. Az előző évek 150-160 Ft/m3 egységár néhány 

felhasználási helyünkön akár az 1.300 Ft/m3 egységárat is elérheti. Idén decemberben 

jár le a legtöbb intézményünknél a szolgáltatóval kötött szerződés. Lehetőség van a 

korábbi szolgáltatóval, de akár másik szolgáltatóval is szerződést kötni. A nagy 

mennyiségű, 15 millió forint feletti összegű mennyiségre vonatkozó igénylésre 

közbeszerzési eljárást volt szükséges lefolytatni a Sourcing Hungary Kft-nél, amely 

országosan nagyon sok települési önkormányzatnak szerzi évek óta be akár a 

villamosenergiát, akár a földgázt. Mivel a cég nagy mennyiségben szerzi be az energiát, 

talán olcsóbb, mint egy kisebb szolgáltatónál. Ennek várjuk ma a visszajelzését, a 

közbeszerzési eljárás eredményét.  

 

Azt kell még tudni, hogy ez sem olyan egyszerű. Két lehetőség közül tudunk választani. 

Az egyik, hogy a tőzsdei napi árfolyamon számítják nekünk majd szerződés alapján a 

szolgáltatást. Ez elég rizikósnak tűnik. Nem lehet előre kiszámítani, hogy mennyi lesz 

a tényleges ár. Lehet nagyon magas is, lehet alacsony is. A legtöbb önkormányzat a 

költségvetés kiszámíthatósága miatt inkább egy rögzített árat tartalmazó szerződést 

választ. Mi is emellett döntöttünk. Bízom benne, hogy kevesebb lesz a rezsiköltségünk, 

mintha egyénileg kötöttünk volna szerződést a piacon.  
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Az iskola ebédlőjében az étel készítéséhez elfogyasztott, valamint az ebédlő fűtésére 

felhasznált gázt almérőn keresztül kapjuk, melynek biztosítására a Klebelsberg Központ 

már október elején szerződött. Nekik akkor járt le a szerződésük. Ott kb. 1.300.- Ft/m3-

es árra tudtak szerződést kötni, ami hétszeres áremelkedést jelent.  

 

Önkormányzatunk hozzávetőleg 3,5 millió forint értékben fogyasztott gázt. Ez hétszeres 

árral számítva 21 millió forint kiadást jelent a 2023-as évben. Bízom benne, hogy az 

egyéb intézkedéseinkkel – itt elnézést kérve a dolgozóinktól – sikerül a háborús helyzet 

miatti infláció okán kialakult helyzetet kezelnünk. Néha pulóverben, vagy kabátban kell 

ülnünk az asztaloknál is. Reméljük, hogy ez a jövőben változni fog. Ezt a telet sajnos 

ilyen körülmények mellett kell átvészelnünk.  

 

Az utolsó két hétben nagyon sok feljelentés érkezett fiktív nevekkel. A 

gyermekétkeztetés vonatkozásában az iskolai konyhán a héten és a múlt héten két 

ellenőrzés is volt. Az egyik egy munkaügyi, a másik NÉBIH által lefolytatott ellenőrzés. 

Semmilyen jogszabályellenes dolgot nem talált a hatóság sem a dolgozók, sem az 

üzemeltetés részéről. A strandra is érkeztek a héten ellenőrzések, ott sem találtak 

semmit. A bejelentő hányásra és hasmenésre panaszkodott, melynek okaként a 

termálvizet jelölte meg. Volt egy munkavédelemi ellenőrzés, amely az önkormányzati 

ingatlanokra vonatkozott, az érintésvédelmi jegyzőkönyvek tekintetében. Előfordulnak 

hiányosságok, amely egy része régebbről eredeztethető, de igyekszünk ezeknek a 

korrigálását a jövő évi költségvetésbe betervezni. Mindemellett ezeknek a feljelentések, 

legyenek azok akár alaptalanok is, nagyon sok munkaórát lefoglalnak, ezzel hátráltatják 

a napi munkavégzést.  

 

Lakossági bejelentés érkezett, hogy újabban megint nagyon sok kóbor kutyát látnak az 

utcán. Itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét a felelős állattartásra. 

Mindenkinek a saját felelősség az udvarán, a kerítésén belül tartani a kutyáját. Az 

Önkormányzatnak nehézséget jelent az ebek tulajdonosának beazonostása, hiszen ezek 

az állatok többnyire nem rendelkeznek chippel, a vélelmezett tulajdonos pedig letagadja 

őket. További probléma, hogy mire kihívjuk az Egyeki Gyepmesteri Telepet, addigra a 

kutyának már hűlt helye van. Nehéz ügy, de természetesen kérjük a jelzéseket és a 

megfelelő intézkedéseket megtesszük. Az ebösszeírásnak is ez lenne a lényege, hogy 

lássuk, kinél van rendben az ebtartás. Sajnos, ahol nincs kerítés, vagy rossz állapotú 

kerítés van, nem bizonyítható kétséget kizáró módon, hogy az ingatlan tulajdonosáé-e a 

kutya vagy sem. Én megkérném a Lakosságot, aki tud olyanról, hogy a szomszédjában, 

a környezetében ilyen állatok vannak, azt jelentse, hogy tudjunk róla és akkor nagyobb 

odafigyeléssel esetleg meg tudjuk előzni a kóbor kutya támadásokat.  

 

A gyermekorvosunk asszisztense már eddig is nyugdíj mellett látta el a feladatait. 

Köszönjük szépen Nagy Lászlónénak az áldozatos munkáját! Jelezte, hogy szeretne 

véglegesen nyugdíjba menni. A megüresedő álláshelyre keresünk asszisztenst a 

gyermekorvosunk mellé. Aki rendelkezik ilyen végzettséggel és szeretne munkát 

vállalni, azt szeretettel várjuk.  
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Van egy másik megüresedő álláshelyünk a laborban, a vérvételi feladatok ellátására. 

Várjuk olyan személy jelentkezését, akinek van ilyen képzettsége és munkahelyet keres. 

A feladatellátás így december 31-ig biztosított. Ha nem lesz jelentkező, akkor sajnos az 

ellátások ezen a területen veszélybe kerülnek. 

 

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban is több megkeresést kaptam a lakosoktól, 

érdeklődtek, hogyan lesz a továbbiakban. Azt tudom elmondani, amit mi is a sajtóból 

hallunk. Hivatalos értesítés felénk még nem érkezett. Bízom benne, hogy ez a jól bevált 

Országos Mentőszolgálat által ellátott ügyelet Tiszacsegén tovább is itt marad, a 

Lakosság megelégedésére. A médiában elhangzottak alapján sokfajta elképzelés van 

azzal kapcsolatban, hogyan akarják átalakítani az egészségügyi ellátórendszert. Nem 

tudok rá konkrét választ adni, hogy mi fog ezzel történni. Bízom benne, hogy itt marad 

és hosszútávon fog működni. 

 

Mindenkit szeretettel várunk az Adventi ünnepségekre, szombatonként 17:00 órától! Az 

előző hétvégén az óvodásoktól láttunk egy nagyon szép kis adventi műsort, valamint 

Sebestyén Katja és gyermekei adtak elő egy zenés összeállítást. Köszönjük a 

fellépőknek, hogy ilyen meghitt adventi hangulatot teremtettek! Várunk mindenkit az 

elkövetkezendő hétvégéken! A következő hétvégén az iskolás gyermekek fognak 

műsort adni. A harmadik hétvégén a Hagyományőrző Néptánc Egyesület fog fellépni, 

az egyháznál pedig betlehemes műsor és a tavalyihoz hasonló gyertyagyújtás lesz. Az 

utolsó hétvégén a Református Rgyháznál lesz program. Köszönjük az előkészítésben és 

lebonyolításban részt vevőknek a munkáját, valamint az adományozók felajánlásait! 

 

Van még valakinek hozzászólása az előbb elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs. 

 

Köszönjük szépen a részvételt és a figyelmet, az ülést ezennel bezárom. 
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