
Tisztelt tiszacsegei Lakosok! 

 

“Minden új évkezdés arra inti az embereket, hogy álljanak meg egy pillanatra, tekintsenek 

vissza az eltelt évre és gondolják végig, mik voltak azok a jó dolgok, amiknek örülhetnek és 

melyek azok a nehézségek, problémák, amikből következtetéseket vonhatnak le, tanulhatnak 

belőlük.” 

 

A tavalyi évértékelésemet ezekkel a szavakkal kezdtem és az ideinél is aktuálisak. 

 

2022 a szokásosnál is nehezebb évnek bizonyult. A pandémia időszaka után vártuk, hogy 

könnyebb időszak következik, de sajnos nem így történt. A szomszédunkban zajló háború és 

az aszály olyan helyzeteket teremtett, amelyek nagyon megnehezítették és nehezítik azóta is a 

mindennapjainkat. Az energiaárak drasztikus emelkedése nem csak a fűtést és a világítást tette 

drágábbá, hanem az infláció is az egekbe szökött, melyet a bolti árakban is tapasztalunk. 

 

Városunk anyagi helyzetét a takarékos, jól átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően sikerült 

javítani, amit az előző évek adatai támasztanak alá. A 2020-as közel 172 milliós adósságot 

2021-ben sikerült 115 millió Ft-ra csökkenteni. 2022. évet közel 75 millió Ft adóssággal zártuk, 

ami azt jelenti, hogy folyamatosan tudtuk csökkenteni a hiányainkat. 

 

Sajnos a fentebb említett gazdasági viszonyok miatt valószínűleg 2023-ban nem tudjuk ezt a 

folyamatot tovább javítani, mert a rezsidíjak emelkedése jelentős kiadásokra kényszerít 

bennünket a takarékossági intézkedéseink ellenére is. Be kellett zárnunk épületeket, 

munkarendet módosítottunk, olcsóbb fűtőanyagot alkalmaztunk. Mennyiségileg közel 50%-os 

megtakarítást kellene elérnünk az előző évhez képest, hogy ugyanannyit fizessünk, de ez a 

jelenlegi 6-8 -szoros árak mellett a tavalyi kiadáshoz képest 3-4-szeresére fog emelkedni. 

 

2022. november 2-tól központi utasításra az ország több mint 30 kormányablakát zárták be 

ideiglenesen energia takarékosságra hivatkozva, köztük a Tiszacsegei Közös Önkormányzati 

Hivatal épületében lévőt is. Bár kérvényeztük a működés folytatását, nem bírálták felül a már 

meghozott döntést. Tavaszig a balmazújvárosi hivatal látja el a feladatokat. 

 

Az egészségügyi rendszer országosan átszervezés alatt van, ezzel együtt az ügyeleti ellátás is. 

A különböző médiumokban megjelent, nem hivatalos információk szerint megyénként 3-4, 

úgynevezett Járási Sürgősségi Alapellátási Központ működne. 

 

Önkormányzatunk számára az a legfontosabb szempont, hogy Tiszacsege város lakossága 

számára itt működjön ez a kiemelten fontos ellátás. Fontos ez azért is, mert a környező 

települések földrajzi elhelyezkedésük miatt innen kaphatják leggyorsabban a segítséget. Egyek, 

Újszentmargita és Tiszacsege lakossága összesen 11.500 főt számlál. Ennyi fő ellátása 

indokolttá teszi, hogy itt maradjon az Országos Mentőszolgálat által működtetett ügyeleti 

ellátás. 

 

A másik két település vezetőivel összefogva mindent megteszünk annak érdekében, hogy 

megtartsuk ezt a szolgáltatást. 

 



Jelenleg 2023. január 31-ig van szerződésünk az OMSZ-el. Bízunk abban, hogy a szerződés 

további hosszabbításra kerül! 

 

Szerencsére az elmúlt évben bővelkedtünk „Jó” dolgokban is, jó hangulatú rendezvényeket, 

sikeres pályázatokat tudhatunk magunk mögött. 

 

Sok rendezvényünk volt: farsang, nőnap majális, gyereknap, Csege-nap, Idősek Napja, V. 

Hagyományőrző Népzenei és Néptánctalálkozó, Halloween, Advent, amelyek bebizonyították, 

hogy városunk legfőbb ereje az összefogás, jóakarat és tenni akarás. Itt is megragadom az 

alkalmat, hogy megköszönjem a szervezőknek, támogatóknak, segítőknek a munkáját, akik 

lehetővé tették városunk lakói és az ide látogatók számára, hogy minden hónapra jusson igényes 

szórakozási lehetőség. 

 

Folytattuk a “Babafa” programunkat, melyhez 2022. novemberében 10 család csatlakozott. Baba 

csomagjainkat (utalvány) 23-an igényelték, melynek szívből örülünk. 

 

Iskolakezdési támogatásban 211 főt, első lakáshoz jutáshoz 13 főt, szociális tűzifához jutásban 

714 főt, rendkívüli települési támogatásban 423 főt, lakásfenntartási támogatásban 328 főt, 

gyógyszer támogatásban 3 főt, időskorúak támogatásában 684 főt támogatott önkormányzatunk. 

 

2022. december 21-én ”Évértékelő-jövőbe tekintő” rendezvény keretében összegeztük eddig elért 

eredményeinket és átbeszéltük jövőbeni terveinket. A meghívott vendégeink között köszönthettük 

Bodó Sándor urat, országgyűlési képviselőnket. A konferencián részt vettek képviselőtársaim, 

jegyző úr, pénzügyi osztályunk vezetője, pályázatíró munkatársunk, a város intézményeinek 

vezetői és református egyházunk lelkész asszonya. Tiszacsege, mint a legtöbb település, főként 

pályázatok útján tud nagyobb fejlesztéseket végrehajtani. Az elmúlt évben az alábbi pályázataink 

nyertek, melyek közül vannak már megvalósított és 2023-ban megvalósuló pályázatok, illetve 

amelyek még elbírálás alatt vannak. A teljes pályázati összeg 689.173.903 Ft.  

 

Megvalósult: 

● kommunális eszköz (8.000.000 Ft) 

● 1db rézsűkasza 

● 1db has alatti kasza 

● út (36.000.000 Ft) Tompa, Templom utca - megvalósult, Hataj utca egy része-

folyamatban 

● szociális tűzifa (13.997.940 Ft) - megvalósult 

● komp (14.602.963 Ft) - megvalósult 

 

Folyamatban (2023): 

● járda (5.000.000 Ft) Vasút utca - folyamatba 

● belterületi út (238.573.000 Ft) - folyamatban 

● élhető település (250.000.000 Ft) - folyamatban 

 

Elbírálás alatt: 

● városi könyvtár és városháza energetikai fejlesztése (80.000.000 Ft) 

● gyermekmedence gépészeti fejlesztése (33.000.000 Ft) 

● zsellérház felújítás (10.000.000) 



Összegezve a tavalyi évet a nehézségek ellenére sikeres évet zárhat önkormányzatunk. 

Reméljük, hogy 2023 Tiszacsege számára a további fejlődés és előrehaladás éve lesz! 

 

Kívánok a 2023-as évre mindenkinek jó egészséget, békés, sikerekben gazdag, boldog új évet! 

 

 

Tiszacsege, 2023. január 3.  

 

 

 Szeli Zoltán 

 polgármester 

 

 


