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Ikt.sz.: 622-19/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 01-jén
de. 0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Dr. Gadóczi István
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anik ó
jegyzőkönyvvezető
Langó Józsefné
pénzügyi irodavezető
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 jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Losonczi János 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 (Derzsényi János 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 (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:

1.

1./

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet módosítása
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatára vonatkozó szabályok megalkotása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Különfélék

Napirendi pont
A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet módosítása
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatára vonatkozó szabályok megalkotása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ezt a szabályt önkormányzatunknak kötelezően kell, hogy alkossa. Jegyzőnő rövid időn
belül ezt a rendelet módosítását elkészítette. Ha filmforgatás van a településen, hogy
engedélyezzük, milyen áron, ezek vannak a rendeletben kidolgozva. Akinek
hozzászólása, véleménye van, kérem tegye meg. Mivel nincs, aki egyetért a
közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet módosításával, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közterületek használatáról
szóló 6/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet módosítását – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
20/2013.(VIII. 2.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. sz. rendeletének módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 35. § (5) bekezdésében és a 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
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1.§
A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. sz. rendelet ( a továbbiakban: Rendelet)
15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
" 15 § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából
történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat)
vonatkozásában a rendelet szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő
feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben és tisztán
tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintettek tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges
információkról,
e) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését.
(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után,
természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 3 napon belül
újra biztosítani kell.
(4) A képviselő-testület a közterületek filmforgatási célú használatának díját csökkentheti
vagy elengedheti, amennyiben
a) az igénybeveendő terület a 100 m2-t nem haladja meg, vagy
b) az igénybevétel ideje nem több 30 naptári napnál, vagy
c) a filmalkotás közérdekű célokat szolgál (különösen oktatási, tudományos vagy
ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő)."
2.§
Hatályát veszti a Rendelet 2. számú mellékletében a " film- és televízió felvétel" szövegrész.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2013. augusztus 2.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
Különfélék
a.) Nemzeti Földalapba tartozó (földrészletek) - közfoglalkoztatási program
megvalósítása céljából – önkormányzati vagyonkezelésbe adott termőföld
ingatlan hasznosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Minimális ingatlant ajánlott fel a Nemzeti Földalap, ezt az ingatlant 5 évre
térítésmentesen bérbe vehetjük. Nem túl nagy ez az ingatlan. Itt szerepel, hogy az
egyik 0,7 hektár, a másik 1,03 hektár. Javaslom, hogy ezt a területet
közmunkaprogramon belül műveljük és térítésmentesen 5 évre ezt az ingatlant az
önkormányzat vegye át. Ezzel kapcsolatban valakinek van-e kiegészítése? Nincs.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi
táblázatban szereplő termőföld ingatlant közfoglalkoztatási program – Startmunka
mintaprogram Mezőgazdasági programelem - megvalósítása céljából bevonja, és
annak keretében használja.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelői szerződés
aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Nemzeti Földalapba tartozó
(földrészletek) - közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából – önkormányzati
vagyonkezelésbe adott termőföld ingatlan hasznosítását - 6 fő igen szavazattal
(Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
124/2013.(VIII. 01.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi
táblázatban szereplő termőföld ingatlant közfoglalkoztatási program – Startmunka
mintaprogram Mezőgazdasági programelem - megvalósítása céljából bevonja, és annak
keretében használja.
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A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelői szerződés aláírására.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
b.) Javaslat Holdsugár Szociális Szövetkezet létrehozására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Szociális Szövetkezet létrehozásának szeretnénk, ha támogatjátok. Már beszéltem a
képviselőkkel, Jegyző Asszonnyal és Józsa Erikával előkészítettük ezt a napirendi
pontot. A Szociális Szövetkezet hátrányát nem látjuk, hogy miért ne csináljuk, A
munkahelyteremtéssel kapcsolatban, ha csak 5 embernek tudnánk ezen keresztül
munkahelyet teremteni egy pár évig, akkor már megérte. Más szándékunk ezzel
kapcsolatban nincs. Ezzel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy csak nyerünk. A
közfoglalkoztatáson belül akár a tésztakészítés, akár a fóliasátorban történő
tevékenység, vagy a turizmuson belül is lelünk megélhetést, munkalehetőséget, ehhez
kell a szociális szövetkezet. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése? Nincs.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, egyetértve a
kormányzati szándékkal szociális szövetkezet létrehozását kezdeményezi. A megalakuló
szociális szövetkezetben Tiszacsege Város Önkormányzata alapító tagként kíván részt
venni.
A képviselő testület felkéri a polgármestert a szociális szövetkezet létrehozásához
szükséges előkészületeket megtegye az alapító okirat tervezetet elkészíttesse.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Holdsugár Szociális
Szövetkezet létrehozását – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
125/2013.(VIII. 01.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, egyetértve a
kormányzati szándékkal szociális szövetkezet létrehozását kezdeményezi. A
megalakuló szociális szövetkezetben Tiszacsege Város Önkormányzata alapító tagként
kíván részt venni. Az alapítás költségének fedezetét az Önkormányzat biztosítja.
A képviselő testület felkéri a polgármestert a szociális szövetkezet létrehozásához
szükséges előkészületeket megtegye az alapító okirat tervezetet elkészíttesse.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
c.) Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére pályázat benyújtására van lehetőségünk
1.200 ezer Ft összköltséggel, melyhez 90%-os állami támogatást nyújtanak. Már egy
évvel ezelőtt elkezdtük ennek a tanyagondnoki szolgálatnak a létrehozását, már nálunk
is működik ez, 10% saját forrást, azaz 222 ezer Ft-ot kell biztosítani. Akinek véleménye,
javaslata van kérem tegye meg.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Az alföldi
tanyák valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében – a települési és
térségi fejlesztések támogatására” pályázatot nyújt be.
A 90%-os támogatással megvalósuló beruházás 2.220.000 Ft összköltségű, melyhez a
szükséges 10 % saját forrás összegét 222.000 Ft-ot azaz Kettőszázhuszonkettőezer
forintot a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat határidőben
történő benyújtására.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tanyagondnoki szolgáltatás
fejlesztésére pályázat benyújtását – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
126/2013.(VIII. 01.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Az alföldi
tanyák valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében – a települési és
térségi fejlesztések támogatására” pályázatot nyújt be.
A 90%-os támogatással megvalósuló beruházás 2.220.000 Ft összköltségű, melyhez a
szükséges 10 % saját forrás összegét 222.000 Ft-ot azaz Kettőszázhuszonkettőezer
forintot a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat határidőben
történő benyújtására.
Határidő: 2013. augusztus 07.
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

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Losonczi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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