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43/2018.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
I. 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a XI. „Tiszacsegei 
Halászlé Fesztivál” elnevezésű, 2018. július hónapra ütemezett rendezvény megtartásához igényelt  
 
5835/6-os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2, kivéve az ingatlanon 
elhelyezkedő vizes blokk felépítmény, melynek területe 100 m2, 
a 6021-es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2, 
a 0881/6-os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2, 
a 0881/5-ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút, parkoló” megnevezésű, 4146 m2, kivéve az 
ingatlanon elhelyezkedő az ún. Muskátli – üdülőépület és a hozzá tartozó bekerített udvar, melynek 
területe 1059 m2, 
a 7666/163-as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2, 

 
összesen: 1,1503 ha nagyságú önkormányzati területet és a nagy színpadot 
  

ingyenes közterület-használat,  
illetve a nem közterület minősítésű területek vonatkozásában ingyenes területhasználat 
keretében  
 

Nagy Sándor Halászcsárda tulajdonos (4066 Tiszacsege-Tiszapart, Rév u. 2.), mint a fesztiválokat 
szervező kérelmező részére a fesztiválok által érintett napokra  
 

azzal a feltétellel biztosítja, hogy a közterületeket és egyéb minősítésű területeket (lévén 
önkormányzati tulajdonú területek, melyek hasznosítása kizárólagos önkormányzati hatáskör) 

csak azzal a feltétellel adhatja kereskedelmi tevékenységet, illetve  
egyéb más szolgáltatást nyújtó vállalkozások használatába, hogy a használatért 

díjat, költségtérítést nem számol fel,  
pénzbeli vagy természetbeni ellenszolgáltatást nem fogad el. 

 
 
A 0881/5, 5835/6 helyrajzi számú területeken található felépítmények és az általuk elfoglalt 
terület (az ún. Muskátli – üdülőépület és a hozzá tartozó bekerített udvar (1059 m2), valamint a 
Halászcsárdával szemben található vizes blokk) használatának feltételeit külön megállapodás 
hivatott rendezni.  
 
A Képviselő-testület a fent felsorolt feltételek mellett igényt tart annyi területre az árusító 
standok között, amelyen 5 iparművészeti pavilonnak helyt tud adni. Az önkormányzat a 
szervezőkkel közösen jelölné ki ezen standok helyét. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt értesítse és 
felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a közterület-használati megállapodást, az egyéb 
területek vonatkozásában a területhasználati megállapodást, valamint a felépítmények használati 
feltételeit rendező megállapodást a kérelmezővel a jelen határozatban foglalt feltételeket alkalmazva 
megkösse.   
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
       Dr. Bóné Mónika jegyző 



II. 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VI. „Tiszacsegei 
Harcsapaprikás Főző Fesztivál” elnevezésű, 2018. szeptember hónapra ütemezett rendezvény 
megtartásához igényelt, 
 
5835/6-os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2, kivéve az ingatlanon 
elhelyezkedő vizes blokk felépítmény, melynek területe 100 m2, 
a 6021-es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2, 
a 0881/6-os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2, 
a 0881/5-ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút, parkoló” megnevezésű, 4146 m2, kivéve az 
ingatlanon elhelyezkedő az ún. Muskátli – üdülőépület és a hozzá tartozó bekerített udvar, melynek 
területe 1059 m2, 
a 7666/163-as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2, 

 
összesen: 1,1503 ha nagyságú önkormányzati területet és - mivel két nagyobb rendezvény is megelőzi 
tárgyi rendezvényt - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota esetén a nagy színpadot 

ingyenes közterület-használat, illetve a nem közterület minősítésű területek 
vonatkozásában ingyenes területhasználat keretében  

 
Nagy Sándor Halászcsárda tulajdonos (4066 Tiszacsege-Tiszapart, Rév u. 2.), mint a fesztiválokat 
szervező kérelmező részére a fesztiválok által érintett napokra  
 

azzal a feltétellel biztosítja, hogy a közterületeket és egyéb minősítésű területeket (lévén 
önkormányzati tulajdonú területek, melyek hasznosítása kizárólagos önkormányzati hatáskör) 

csak azzal a feltétellel adhatja kereskedelmi tevékenységet, illetve  
egyéb más szolgáltatást nyújtó vállalkozások használatába, hogy  

díjat, költségtérítést nem számol fel,  
pénzbeli vagy természetbeni ellenszolgáltatást nem fogad el. 

 
A 0881/5, 5835/6 helyrajzi számú területeken található felépítmények és az általuk elfoglalt 
terület (az ún. Muskátli – üdülőépület és a hozzá tartozó bekerített udvar (1059 m2), valamint a 
Halászcsárdával szemben található vizes blokk) használatának feltételeit külön megállapodás 
hivatott rendezni.  
 
A Képviselő-testület a fent felsorolt feltételek mellett igényt tart annyi területre az árusító 
standok között, amelyen 5 iparművészeti pavilonnak helyt tud adni. Az önkormányzat a 
szervezőkkel közösen jelölné ki ezen standok helyét. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt értesítse és 
felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a közterület-használati megállapodást, az egyéb 
területek vonatkozásában a területhasználati megállapodást, valamint a felépítmények használati 
feltételeit rendező megállapodást a kérelmezővel a jelen határozatban foglalt feltételeket alkalmazva 
megkösse.   
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
    Dr. Bóné Mónika jegyző 
 

K. m. f. 
   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Bóné Mónika sk. 
       polgármester                          jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
Tiszacsege, 2018. március 29. 
     Zsólyominé Gyenes Anikó 
                jegyzőkönyvvezető 
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