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Ikt.sz.: 622-18/2013. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22-én du. 

1400 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bagdi Sándor    alpolgármester 

Losonczi János   alpolgármester 
Derzsényi János   települési képviselő 

 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
 
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Füzesiné Nagy Zita  jegyző 
 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 Dr. Gadóczi István jelezte.   
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bagdi Sándor képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6 
fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 
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Napirendi pontok: 
 

1./ Javaslat a Startmunka program keretein belül kotrógép beszerzése tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ Különfélék 
 

 
1. Napirendi pont 

 
Javaslat a Startmunka program keretein belül kotrógép beszerzése tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Négy pályázat volt benyújtva a közbeszerzési eljárást lefolytató cég megküldte nekünk, 
hogy a TERRA Hungária Építőgép Kft ajánlatát érvényesnek nyilvánította.  
Ismertetem a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Startmunka program keretein 
belül kotrógép beszerzés tárgyában megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek, a TERRA 
Hungária Építőgép Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 1-3.) ajánlatát pedig érvényesnek 
nyilvánítja. 
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy az eljárás 
nyertese a TERRA Hungária Építőgép Kft., és felhatalmazza Szilágyi Sándor 
polgármestert a szállítási szerződés megkötésére.” 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – kotrógép beszerzés tárgyában 
megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a 
TERRA Hungária Építőgép Kft.-t – 6 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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122/2013.(VII. 22.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Startmunka program keretein 
belül kotrógép beszerzés tárgyában megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek, a TERRA 
Hungária Építőgép Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 1-3.) ajánlatát pedig érvényesnek 
nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján úgy határoz, hogy az eljárás 
nyertese a TERRA Hungária Építőgép Kft., és felhatalmazza Szilágyi Sándor 
polgármestert a szállítási szerződés megkötésére.  
 
Határidő: a Kbt. szabályai szerint 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
2. Napirendi pont 

 
Nagymajor településen ingatlan vásárlása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Ha a szociális szövetkezetet megalakítjuk 5 millió Ft-ot felhasználhatnánk, 
lakásvásárlásra és a turizmus fejlesztésére. A régi iskola a nagymajorban, viszonylag jó 
állapotban van, azt is szeretnénk megvásárolni, fel van újítva, be van két szoba 
rendezve. Fekete Sándor felesége most el is adná. Jegyző Asszony szeretné, ha a 
Nagymajorban is kialakítanánk egy választói körzetet, ahhoz, hogy zökkenőmentesen 
kitudjuk alakítani, az önkormányzat tulajdonában kell lennie az épületnek. 800 ezer Ft-
ért meg lehetne vásárolni udvarral együtt, 1000 m2-es az udvar. Még a szövetkezet 
telephelyének is jó lenne. Aki egyetért azzal, hogy a nagymajori ingatlan vásárlása 
tárgyában tárgyalásokat folytassak, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – nagymajori ingatlan vásárlása 
tárgyában tárgyalások folytatását – 6 fő igen szavazattal (dr. Gadóczi István nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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123/2013.(VII. 22.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor 
polgármestert, hogy a 01111/3 hrsz.-ú kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú  
1059 m2 területű külterületi nagymajori ingatlan megvásárlása tárgyában 
tárgyalásokat folytasson.  
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért 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      Füzesiné Nagy Zita 
       polgármester                 jegyző 
 
 

Bagdi Sándor 
jegyzőkönyvhitelesítő 
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