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Ikt.sz.: 570‐7/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. március 13‐án
de. 0900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott 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 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 6 fő
képviselő jelen van. Derzsényi János távolmaradását 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 (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./

Javaslat számlavezető pénzintézet‐váltásra
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

A Nagyné Balogh Ildikó tulajdonát képező, 4066 Tiszacsege, Fő u. 76. szám alatt
fekvő, 641‐es helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan megvásárlása parkoló
kialakítása céljából
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Különfélék

Napirendi pont
Javaslat számlavezető pénzintézet‐váltásra
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Tiszacsege Város Önkormányzata idáig az OTP‐nél vezette a számlákat és most
szeretné, ha a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet és annak az egyeki
kirendeltsége vezetné a számlánkat. Hegyi Mihály Igazgató Urat a tiszacsegeiek is jól
ismerik. Mi kértük fel, hogy készítsen ajánlatot a számlavezetésünkre. Az ajánlatuk
olcsóbb, mint idáig az OTP‐nél volt. Alapvetően a cserére azért volt szükség, mert 1,5
milliárd Ft körül van az önkormányzatunk költségvetése, ez beruházásokkal változik, de
néhányszor vannak olyan helyzetek a közmunka program miatt is, hogy 15‐20 vagy 30
millió Ft is elképzelhető egy‐egy hónapnak a finanszírozását a közmunka programon
belül az önkormányzatnak kell megoldani. Ezt az OTP első kérésemre nem támogatta,
kisebb keretösszeget engedélyeztek. Akkor vettem fel komolyabban a tárgyalást Hegyi
Mihály Igazgató Úrral, ők pozitív választ adtak, lényegesen nagyobb számla
keretösszegben tudtunk megállapodni. Amúgy az OTP‐vel sem volt különösebb
gondunk. A bizottsági ülésen elhangzottakkal egyetértek, hogy nem önkormányzat
barát az OTP. Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Lakosokat, hogy bizonyos vonatkozásig
kisebb hátránya van, hogy esetleg át kell menni Egyekre, de az itteni fiókokban is, ha
kártyája van, letudja venni a pénzt, de összességében olcsóbb és sokkal
biztonságosabban tudjuk az önkormányzatunkat működtetni, mert nagyon fontos,
hogy amikor átmeneti finanszírozási problémák előfordulnak, akkor segítségünkre lesz
a Takarékszövetkezet. Nem az a cél, hogy eladósítsuk az önkormányzatot, kimondottan
a napi vagy havi problémák kezelésére sokkal kedvezőbb ajánlatot tett ez a
pénzintézet, ezért van szükség erre a cserére. Több esetben az OTP debreceni
Fiókvezetőjével voltak élesebb vitáink, én rugalmasabb lettem volna a helyükben,
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sajnos nem egy esetben segítséget kellett kérnünk. Amikor polgármester lettem, utána
ha személyesen Rácz Róbert Úr nem segít, akkor az adósságrendezés szinte
elkerülhetetlen lett volna, az első 107 millió Ft‐ot is nagyon komoly kormányzati
segítséggel kaptuk, azért tudtunk talpon maradni. Most is azt mondom, hogy felelős
magatartást tanúsítottatok, annak ellenére, hogy zajos volt a bizottsági ülés.
Egyetértek a felvetésetekkel, csak engem is meglepett, hogy egy ilyen pénzintézet
váltásnál hihetetlen komoly energiát vetett bele a hivatal, nagyon sokszor átszámoltuk,
mindent átnéztünk, az Elektrát hogy tudjuk felvinni, hogy a könyvelést nehogy hátrány
érje. Én úgy gondolom, hogy nagyon körültekintően jártunk el. Köszönöm a Képviselő
Társaknak, hogy az aggályaikat elmondták, bízom benne, hogy megtudtalak
benneteket nyugtatni, hogy az a célunk, hogy folyamatosan korrekten működjön az
önkormányzat, hogy könnyen ne kerüljünk olyan helyzetbe, amiben voltunk, ez
kimondottan az önkormányzat és a település javát szolgálja. Itt nekünk minden
képviselőnek, nekem is és a Jegyző Asszonynak is elsődlegesen a város biztonsága a
célja. Kérdezem a Képviselő Társaimat, hogy kívánják‐e kiegészíteni?
Losonczi János alpolgármester:
Kiegészítésképpen szeretném elmondani, hogy nyilván, mint minden váltás, lehetnek
benne sérelmek, esetleg egyénileg, de azt kell látni, hogy összességében elsősorban az
önkormányzat dolga érdekel bennünket, az egyéni sérelmeket is figyelembe vettük a
bizottsági ülésen kitárgyaltuk. De úgy gondoltuk, hogy ezek rendeződni fognak, a
pénzintézetek is fognak erre lehetőséget találni, hogy kezelni tudják a kifizetéseket.
Amit elszeretnék mondani, hogy a Kirendeltség vezetőtől megkérdeztem a
Takarékszövetkezetnek az üzletpolitikáját és a várható dolgait is, hogy mivel állunk
szemben. Engem megnyugtatott az a válasz, amit tudott adni, úgy érzem, hogy
komolyan tudják támogatni az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit, az önkormányzat
munkáját, ilyen szempontból én is úgy látom, hogy jó együttműködést tudunk folytatni
a későbbiekben.
Szilágyi Sándor polgármester:
Minimális különbségen folyt a vita. Két éve már, hogy elindultam ebben a folyamatban,
az önkormányzat működésével kapcsolatban vállaltam, hogy a legjobb tudásom szerint
fogom működtetni. Két éve, hogy figyeljük az OTP‐nek a nem kellő önkormányzat
baráti viselkedését, ez nagyon régóta érett ebben a dologban. Bízom benne, hogy
jelenleg ami anyag előttünk van abból is kitűnik, hogy olcsóbb lesz, de még egyszer
hangsúlyozom, hogy a legnagyobb súlyát a dolognak az adta, hogy azonnal 20 millió Ft‐
tal több keretet engedélyezett a Takarékszövetkezet nekünk, mint az OTP.
Decemberben az önkormányzat számláján lévő 30 millió Ft‐ot másfél hónapig nekünk
kellett kifizetni, egy ilyen dolog, akár a közmunkaprogramhoz, akár az önkormányzat
működését is bizonytalanná tette. Azt mondtam és azt ígértem, hogy az önkormányzat
gazdálkodása stabil és az is fog maradni, és ez minden képviselő társamnak a felelős
magatartása is, amit tanúsítottak is. Ezzel együtt ezt a döntést, ha úgy fogalmazok,
hogy muszáj volt megtenni, akkor is közelebb állok az igazsághoz. Kérdezem az
Igazgató Urat, hogy kíván‐e egy pár szót szólni?
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Hegyi Mihály Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet:
Bizottsági ülésen volt lehetőség a kérdésekre is és a válaszokra is. Úgy gondolom, hogy
alapos előkészítés történt a bankváltással kapcsolatosan. Meggyőződésem és ezt a
hivatal és Polgármester Úr is megerősítette és elhangzott bizottsági ülésen is, ezek
elemzésre kerültek. Visszaigazolás történt abból a szempontból is, hogy egyrészt
kedvezőbb az ajánlatunk, másrészt azzal szemben, míg egy kereskedelmi
pénzintézetnél az önkormányzat az elmondottak alapján egy volt a sok közül, nálunk
mindenképpen kiemelt partnerként fogjuk az önkormányzatot kezelni. Egyetlen egy
hátrányunk az ajánlatunkban a fizikai távolság. Úgy gondolom, hogy a mai kor viszonyai
között az önkormányzat működését ez alapvetően nem fogja befolyásolni, hiszen
Elektra bankrendszer nálunk is adott, ezeknek az összefésülése és a paramétereinek a
megvizsgálása megtörtént, ugyan azokat a szolgáltatásokat tudjuk nyújtani, mint más
kereskedelmi pénzintézet. Úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolat fog tudni kialakulni
kettőnk között, mi teljes tudásunkkal és minden tapasztalatunkkal azon leszünk, hogy
ezt az átállást a lehető leggördülékenyebbé és a lehető leggyorsabbá tegyük, mert
mindkettőnknek ez az érdeke és szinte zökkenőmentesen folytatódhasson az
önkormányzat gazdálkodása. A mi részünkről ez egy kihívás, egy feladat, a mi
kirendeltségünkön az egyeki önkormányzat révén pozitív tapasztalatunk, gyakorlatunk
megvan hozzá. Bízom benne, ha még felmerülnek olyan elvárások is, ami még nem
volt, megtudunk neki felelni. Köszönöm a megkeresését, és tényleg egy jó szakmai
előkészítő munkán vagyunk túl és nem maradt több megválaszolatlan kérdés és
minden adott ahhoz, hogy a Képviselő‐testület jól megfontolt döntést hozzon ebben a
kérdésben. Még egyszer köszönöm és kérem, hogy támogassák ezt a váltást, mi
igyekszünk minden eszközzel és minden tudásunkkal rászolgálni erre az óriási
bizalomra hosszú távon.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm Igazgató Úr. Amit Losonczi János és Bagdi Alpolgármester Úrak is
felvetettek, hogy számlavezetési probléma, ami nem merülhetne fel a lakosoknál, arra
kérlek, hogy soron kívül orvosold már, addig míg az átmenet be nem indul. Ha lesz
ilyen igény, nagyon megkérlek, hogy kiemelt figyelemmel kezeljétek már a
tiszacsegeieket. Kérdezem a képviselőket, hogy van‐e még kiegészítésük? Nincs,
ismertetem a határozati javaslatot:
„1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 2014. május 1. napi hatállyal
felmondja az OTP Bank Nyrt.‐vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16;
cégjegyzékszám: 01‐10‐041585; adószám: 10537914‐4‐44; tevékenységi engedély
száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat) mint Tiszacsege Város Önkormányzata
számlavezető hitelintézetével fennálló bankszámlaszerződését az alszámlákra kiterjedő
hatállyal. Az OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzata a pénzforgalmi szolgáltatásokról című
dokumentum VIII./2. rész 3. pontjában a felmondási határidő 30 nap. A számlavezetés
2014. április 30. napjával szűnik meg.
2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy írja alá az OTP Bank Nyrt. szerződésének felmondását és azt
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legkésőbb március 31. napjáig juttassa el az OTP Bank Nyrt. területileg illetékes
igazgatóságához.
3./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) és (3) bekezdése alapján Tiszacsege Város
Önkormányzata és intézményei számlavezető hitelintézetéül 2014. május 1. napi
hatállyal a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetet (székhelyhely: 5350 Tiszafüred,
Kossuth tér 17., cégjegyzékszám:16‐02‐001537; adószám: 10113330‐2‐16;
tevékenységi engedély száma:1477/1998. számú ÁPTF határozat) választja.
4./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy kösse meg a bankszámlaszerződést az alszámlákra kiterjedő
hatállyal Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettel.
5./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 84. § (3) bekezdése alapján kötelezi az intézményvezetőket az
1./pontban megjelölt hitelintézettel fennálló bankszámlaszerződés felmondására,
illetve a 3./pontban megjelölt pénzintézettel a bankszámlaszerződés megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – számlavezető pénzintézet‐
váltást – 5 fő igen szavazattal 1 fő tartózkodása mellett (Derzsényi János nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

40/2014.(III. 13.) KT. számú HATÁROZAT:

1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete 2014. május 1. napi hatállyal
felmondja az OTP Bank Nyrt.‐vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16;
cégjegyzékszám: 01‐10‐041585; adószám: 10537914‐4‐44; tevékenységi engedély
száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat) mint Tiszacsege Város Önkormányzata
számlavezető hitelintézetével fennálló bankszámlaszerződését az alszámlákra kiterjedő
hatállyal. Az OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzata a pénzforgalmi szolgáltatásokról című
dokumentum VIII./2. rész 3. pontjában a felmondási határidő 30 nap. A számlavezetés
2014. április 30. napjával szűnik meg.
2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy írja alá az OTP Bank Nyrt. szerződésének felmondását és azt
legkésőbb március 31. napjáig juttassa el az OTP Bank Nyrt. területileg illetékes
igazgatóságához.
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3./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) és (3) bekezdése alapján Tiszacsege Város
Önkormányzata és intézményei számlavezető hitelintézetéül 2014. május 1. napi
hatállyal a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetet (székhelyhely: 5350 Tiszafüred,
Kossuth tér 17., cégjegyzékszám:16‐02‐001537; adószám: 10113330‐2‐16;
tevékenységi engedély száma:1477/1998. számú ÁPTF határozat) választja.
4./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy kösse meg a bankszámlaszerződést az alszámlákra kiterjedő
hatállyal Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezettel.
5./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 84. § (3) bekezdése alapján kötelezi az intézményvezetőket az
1./pontban megjelölt hitelintézettel fennálló bankszámlaszerződés felmondására,
illetve a 3./pontban megjelölt pénzintézettel a bankszámlaszerződés megkötésére.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Szilágyi Sándor polgármester
intézményvezetők
2014. március 31.

Hegyi Mihály Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet:
Tisztelt Képviselő‐testület, Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony! Nagy tisztelettel
köszönöm meg azt a bizalmat, amit a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
irányába tettek. Ígérem, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a
pénzintézeti váltás gördülékeny, a lehető legkisebb sérelmekkel járjon és igyekszünk a
jövőben kompenzálni ezt a távolságot, ami egyetlen érvként hozható fel velünk
szemben, hogy még rugalmasabban és még kiemeltebben fogjuk az önkormányzat
mindennapi problémáját kezelni erre én jó magam és a kirendeltség munkatársai a
biztosíték. Köszönöm még egyszer és remélem, hogy hosszú távú és jó együttműködés
lesz a miénk.
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2.

Napirendi pont

A Nagyné Balogh Ildikó tulajdonát képező, 4066 Tiszacsege, Fő u. 76. szám alatt
fekvő, 641‐es helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan megvásárlása parkoló
kialakítása céljából
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Fő u. 95. szám alatt lévő iskolával szemben egy parkolót szeretnénk kialakítani, mivel
a Közútnak az állomás felé haladva az út jobb oldalán lévő látszat parkoló van, mert
parkolót nem enged létesíteni, csak a szabványnak megfelelően. Az 7 millió Ft tervvel
együtt jelen pillanatban nem tudjuk kialakítani. Tavaly Bagdi Sándor alpolgármester Úr
be volt vonva a parkoló kialakításával, ahogy most is elmondta már a talaj felmarása,
ahhoz, hogy az oszlopokat is átrakjuk és lefedjük az árkokat, mivel nem szabványnak
megfelelően készült el 7 millió Ft alatt nem tudnánk megcsinálni. Ezért
kényszerűségből a szemben lévő telket, ami Nagyné Balogh Ildikó tulajdonát képezi
1.200 ezer Ft‐ért eladnák. Arra kérem a Képviselő‐testületet, hogy ezt vásároljuk meg
és a pedagógusoknak, illetve akik ott dolgoznak a járművüknek biztonságos parkolót
alakítsunk ki. Arra, hogy törvényesen a parkolót a Fő út mellett kialakítsuk 7 millió Ft
alatt nem tudnánk megcsinálni. Kérem, mondjátok el a véleményeteket, hogy ezt
maximum 2 millió Ft‐ért parkolónak kitudjuk alakítani. Ahogy javasoljátok, abban
döntsünk. Levélben értesített a Közút, hogy ezt az áldatlan állapotot szüntessük meg,
szerencsére a bírságot még nem szabták ki, de ha nem intézkedünk, akkor súlyos
bírságot fogunk érte fizetni, ha nem oldjuk meg ezt a problémát. A legjobb megoldás az
lenne, hogy az út mellett mind a két oldalán egy szabályos parkolót alakítanánk ki, ami
a jelenlegi előírásnak megfelel. A Fő út bal oldalán lévő parkoló még működőképes, azt
elfogadta így a Közút, de vele szemben már nem engedi a parkolót így kialakítani,
annak a kialakítása kerülne nagyon sokba. Közvetlen az iskola mellett lévő parkolónál
Várakozni tilos táblát helyeztetnénk ki, hogy ott csak reggel a szülők annyi időre
vehetnék igénybe a parkolást, amíg ki‐be szállnak. A magántelken helyeznénk el a
járműveket. Jelzem a Tisztelt tiszacsegei Lakosoknak, hogy nagyon sokat vitatkozunk
ezen is, ebbe jó megoldás nincs, ez csak egy jobb megoldás, meg hogy a büntetéseket
elkerüljük. A legfontosabb, hogy ott ne legyen gyermek baleset. Kérném a
Képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban mondják el a véleményüket.
Dr. Gadóczi István SZEB. elnök:
Néhány nappal ezelőtt Tóth Imre képviselő Társammal és Polgármester Úrral bejártuk
ezt a területet, sajnos nehéz örökséget kaptunk, mert ez a jobb oldali parkoló tényleg
elfogadhatatlan a Közút számára. Erre annak idején megvolt a pályázati pénz, de úgy
készült el Jónás Sándor idejében, hogy ezt a közútkezelő elfogadni nem tudja, hanem
arra kötelezi az önkormányzatot, hogy ezt építsük át, ez kerülne abba a közel 7 millió
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Ft‐ba. Ezért kellene egy olyan megoldást találni, amit a Közút is el tud fogadni és az
önkormányzatnak is megfelelő. Több helyszínt is megnéztünk, ez ott van az iskola
főbejáratával egyvonalban. Talán ez lenne a legjobb választás. Semmiféleképpen nem
tudnám azt javasolni, hogy próbáljuk meg a jobb oldali leállósávot menteni és azt
átépíteni, nagyon sokba kerülne, sajnos arra a pénz megvolt, de így épült meg, ezt nem
veszi át a Közút. Én támogatni tudom a javaslatot, több helyet is megnéztünk, talán ez
lenne a legpraktikusabb.
Szilágyi Sándor polgármester:
Arra kérem a Képviselőket, hogy a véleményeteket mondjátok el.
Simon Albert PÜB. elnök:
Én már elmondtam a bizottsági ülésen a véleményem, nem szeretném ismételni, annyit
szeretnék elmondani, hogy az előterjesztés részletesen elemzi ezt a helyzetet, szembe
állítja a két helyzetet egymással, amiről Gadóczi Képviselő Társam és Polgármester Úr is
beszélt, hogy visszaállítani az eredeti állapotot, mit jelentene pénzszerűen, és mit
jelentene a telek megvásárlása, látható a különbség a 7 millió és az 1,2 millió között.
Felvetődött a bizottsági ülésen annak a lehetősége alternatívaként, hogy esetleg az
iskola udvarán belül megoldani egy parkolást, amit aztán azzal vetettünk el, hogyha
iskola udvarán valami fejlesztés történik, akkor ott legyen hely. Polgármester Úr
bevezető mondatát szeretném kiegészíteni, nem úgy szól, hogy a pedagógusoknak
építünk parkolót, hanem ezzel lehetővé tesszük a szülőknek is a szabályos megállást.
Jelen pillanatban a szülők nem szabályosan állnak meg a tiltott parkolóban. Ahogy
mondta Polgármester Úr, ha a várakozni tilos táblát kihelyezzük, akkor a megállást
engedélyezi. A pedagógusok, illetve vendégek, látogatók beállhatnak a kiépített
parkolóba, de aki csak a gyerekét hozza, annak a lehetőséget biztosítjuk, hogy
törvényesen álljanak meg. Egyetértek vele személy szerint, hogy nem igen van ennél
jobb megoldás, minthogy rááldozzuk ezt az összeget erre a parkolóra, ami hosszú távon
meghozhatja a hasznát. Gondolva arra, ami bizottsági ülésen is elhangzott, hogy
nagyobb terű parkolóra van szükségünk egy adott fontosabb iskolai esemény kapcsán,
ballagás, évnyitó, évzáró, akkor azt a parkolót meg lehet nyitni a közönség előtt is. A
bizottság véleményét is tolmácsolva, támogatjuk az előterjesztést.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Nem szeretném ismételni az előttem szólókat. A bejárás során azt is vizsgáltuk, hogy
van‐e lehetőség az iskola területének növelésére, közvetlen környezetében,
szomszédságában egyáltalán nincs. Ez az egyet mutatkozik olyannak, hogy közel van
hozzá, igaz, hogy egy út választja el az iskola területétől, de jelenlegi funkcióját tekintve
parkolóként alkalmas rá, támogatjuk a megvásárlását.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Támogatom.
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Losonczi János alpolgármester:
Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy azért is támogatom ezt a lehetőséget, hogy
vásároljuk meg ezt a telket, hogy a parkolás nem közvetlenül a Fő utcáról megoldható,
a Csokonai utcához is közvetlen csatlakozik és a Fő utcát nem kell igénybe venni a
parkoláshoz, sokkal biztonságosabb lenne a Fő utca közlekedése.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nem azért vásárolunk 1,2 millió Ft‐os telket, mert nagyon ezt akarjuk, hanem a
kényszer rávisz bennünket, a másik utcára is kinyílik és összeköti a parkoló mind a két
utcát. Igazán ennek 90%‐át az iskolában dolgozók veszik igénybe. Igazgató helyettes Úr
tantestületi ülésen vesse fel, hogy mi a véleményük, hogy mind a két oldalra vagy a Fő
utca felől csak kiskaput hagyjunk és hátul járjanak be, erre javaslatot kérnénk, mert ti
használjátok a legtöbbet, az önkormányzatunk pedig figyelembe fogja venni a
pedagógusok döntését. Köszönöm, hogy elmondtátok a véleményeteket.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete megvásárolja a Nagyné
Balogh Ildikó tulajdonát képező, 4066 Tiszacsege, Fő u. 76. szám alatti, 641‐es helyrajzi
számon nyilvántartott, 849 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlant 1 200 000 forintos vételár ellenében.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás‐vételi
szerződés megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – parkoló kialakítása céljából
Nagyné Balogh Ildikó tulajdonát képező, 4066 Tiszacsege, Fő u. 76. szám alatt fekvő,
641‐es helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan megvásárlását – 6 fő igen szavazattal
(Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
41/2014.(III. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete megvásárolja a Nagyné
Balogh Ildikó tulajdonát képező, 4066 Tiszacsege, Fő u. 76. szám alatti, 641‐es helyrajzi
számon nyilvántartott, 849 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlant 1 200 000 forintos vételár ellenében.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás‐vételi
szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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3.

Napirendi pont

Különfélék

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

Bagdi Sándor
jegyzőkönyvhitelesítő
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