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Ikt.sz.: 622-17/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én de.
0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Simon Albert

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Zsólyominé Gyenes Anik ó
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő jelen van. Távolmaradását Derzsényi János, dr. Gadóczi István, valamint Tóth
Imre jelezte. Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszony szabadságát tölti.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Simon Albert képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 4 fő igen szavazattal (Derzsényi János, dr. Gadóczi
István, valamint Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 4
fő igen szavazattal (Derzsényi János, dr. Gadóczi István, valamint Tóth Imre nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:

1.

1./

„A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges
parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési
és működtetési támogatására” pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Különfélék

Napirendi pont
„A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és
működtetési támogatására” pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismételten pályázatot kívánunk benyújtani a komp felújítására, a beruházás összértéke
18.166.080 Ft. A beruházás 80% támogatásból és 20% önerőből megvalósítható.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a
közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és
működtetési támogatására” pályázatot nyújt be.
A 80%-os támogatással megvalósuló beruházás 15.138.400,- Ft összköltségű, melyhez
a szükséges 20%-os, saját forrás összegét 3.027.680.- Ft-ot azaz hárommilióhuszonhétezer-hatszáznyolcvan forintot a 2013-as évi költségvetésben
átcsoportosítás útján biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a komp felújítására pályázat
benyújtását – 4 fő igen szavazattal (Derzsényi János, dr. Gadóczi István, valamint Tóth
Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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121/2013.(VII. 15.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a
közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési és
működtetési támogatására” pályázatot nyújt be.
A 80%-os támogatással megvalósuló beruházás 15.138.400,- Ft összköltségű, melyhez
a szükséges 20%-os, saját forrás összegét 3.027.680.- Ft-ot azaz hárommilióhuszonhétezer-hatszáznyolcvan forintot a 2013-as évi költségvetésben
átcsoportosítás útján biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.
K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Simon Albert
jegyzőkönyvhitelesítő
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