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Ikt.sz.: 622-30/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 03-án
du. 1530 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
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 7 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Simon Albert képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7
fő igen szavazattal elfogadta.
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Napirendi pontok:

1.

1./

Együttműködési megállapodás jóváhagyása szennyvízelvezetés és – tisztítás
megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Káplár Sándor által épített beruházásra benyújtott ajánlat megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Napirendi pont
Együttműködési megállapodás jóváhagyása szennyvízelvezetés és – tisztítás
megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Előttünk van egy szerződés-tervezet, ez a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátozott Felelősségű Társaság előkészítené nekünk a tervet, az egész rendszert
összeállítanák, a pályázatot elkészítenék, és a legvégén, amikor minden elkészült, akkor
beadnák a pályázatot a Minisztériumba. Mindent végrehajtanak. Az együttműködési
megállapodás 2. számú mellékletében tett nyilatkozat alapján: „a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az előkészítés során
keletkezett immateriális javakat, illetve szerzői és továbbfelhasználói jogokat feltétel
nélkül és visszavonhatatlanul ingyenesen átadja Tiszacsege Város Önkormányzatának,
mint a projekt megvalósítás kedvezményezettjének.”
Annyit még elmondtak, hogy a minisztériumban kellő támogatásuk van arra, hogy az
egész rendszert újjáépítsük. Ezzel kapcsolatban semmi rosszat nem látok, nagyon
örülnék, ha a gravitációs rendszert kitudnánk építeni, mert az Alföldre a nyomott
rendszer abszolút nem való, a rossz megépítés miatt nincs lejtése, hihetetlen hátrány,
15 éve nem jól működik. Ők csak a pályázatot készítik el. Kérem, hogy hatalmazzatok
fel a szerződés aláírására.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció
végrehajtására a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal - 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. – együttműködési megállapodást köt.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – együttműködési
megállapodást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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198/2013.(XII. 03.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció
végrehajtására a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal - 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. – együttműködési megállapodást köt.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
2.

Napirendi pont
Káplár Sándorné tulajdonát képező vagyontárgyak megvásárlása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
10 évre visszanyúlik az építkezés. A nyári büfét 1.200 ezer Ft-ért adná, az oldalkorlátot
és takaróponyvát 600 ezer Ft-ért, 25 garnitúra kerti asztalt 50 kerti paddal 600 ezer Ftért, közmű (villany, elektromos kapcsolószekrény almérővel kiépítve 7 villanyoszloppal,
víz, szennyvíz) 400 ezer Ft-ért, bejárati tolóajtót fémkerítéssel 100 ezer Ft-ért. Összesen
2.900 ezer Ft-ért értékesíti részünkre. Beszéltem Káplár Sándorral, fenti ingóságok a
feleségének saját tulajdona, adás-vételi szerződéssel 2.900 ezer Ft-ért javaslom
megvásárlásra.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 7666/163as és 0881/5-ös helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok területén
kivitelezett Káplár Sándorné 4002 Debrecen, Sikló u. 120. szám alatti lakos
kizárólagos tulajdonát képező alábbi vagyontárgyakat:
1.) Nyári büféterasz
1 200 000 Ft
2.) Oldalkorlát és takaróponyva
600 000 Ft
3.) 25 kerti asztalgarnitúra (25 asztal, 50 pad)
600 000 Ft
4.) Elektromos kapcsolószekrény almérővel,
7 világító oszlop, ivó- és szennyvízhálózat-kiépítés
400 000 Ft
5.) Bejárati tolókapu fém kerítéssel
100 000 Ft
összesen: 2 900 000 Ft
azaz kettőmillió-kilencszázezer forint vételáron megvásárolja.
Képviselő-testület a szükséges fedezetet az önkormányzat költségvetéséről szóló
5/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklet 5. sorában az „Általános
rendezési terv épület terv készítés” előirányzat terhére biztosítja.
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Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Káplár Sándorné tulajdonát
képező vagyontárgyak megvásárlását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
199/2013.(XII. 03.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 7666/163-as
és 0881/5-ös helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok területén
kivitelezett Káplár Sándorné 4002 Debrecen, Sikló u. 120. szám alatti lakos
kizárólagos tulajdonát képező alábbi vagyontárgyakat:
1.) Nyári büféterasz
1 200 000 Ft
2.) Oldalkorlát és takaróponyva
600 000 Ft
3.) 25 kerti asztalgarnitúra (25 asztal, 50 pad)
600 000 Ft
4.) Elektromos kapcsolószekrény almérővel,
7 világító oszlop, ivó- és szennyvízhálózat-kiépítés
400 000 Ft
5.) Bejárati tolókapu fém kerítéssel
100 000 Ft
összesen: 2 900 000 Ft
azaz kettőmillió-kilencszázezer forint vételáron megvásárolja.
Képviselő-testület a szükséges fedezetet az önkormányzat költségvetéséről szóló
5/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklet 5. sorában az „Általános
rendezési terv épület terv készítés” előirányzat terhére biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Határidő: folyamatos
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.
Szilágyi Sándor
polgármester

K. m. f.
Simon Albert
jegyzőkönyvhitelesítő

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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