JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2016. május 5-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi
Mihály alpolgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Szabó Krisztián és
Kovácsné Nagy Julianna képviselők.

Távol maradt:

Bakné Répási Ágnes, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Szőke
Zoltán és Ráduly Zsolt képviselők.

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Petruskáné dr. Legeza
Tímea osztályvezető, Kiss Brigitta köztisztviselő, Erdei Koletta köztisztviselő, Aleváné Siteri
Éva köztisztviselő és Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő.
Meghívottként távol maradt:
Girus András osztályvezető.
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 7 fő képviselő volt jelen. Kérte,
hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának
elfogadásáról.
A Képviselő–testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok megtárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt
sorrendjét:
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:
NAPIRENDEK
1. Előterjesztés az 1956-os emlékmű megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásáról.
2. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
3. Előterjesztés a tiszavasvári 0301/4 hrsz-ú
megszüntetéséről szóló szerződés jóváhagyásáról.
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ingatlan

közös

tulajdonának

4. Előterjesztés Huri Ibolya Tiszavasvári, Táncsics M. u. 30. sz. alatti lakos földbizottsági
állásfoglalás elleni kifogásáról.
5. Előterjesztés a tiszavasvári 6155 és 6481 hrsz-ú üdülőingatlanok értékesítésére
kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról.
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az 1956-os emlékmű megvalósítására vonatkozó
pályázat benyújtásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kiss Brigitta köztisztviselő

Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Megjegyezte, hogy ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodni fog, de nem azért, mert nem
ért egyet azzal a gondolattal, hogy 56-os emlékhelyet kellene kialakítani, hanem azért, mert a
témáját nem személyhez kellene kötni, hanem 1956 üzenetének a szellemiségéhez, mely
hosszabb távon nagyobb értéket képviselne.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy ellentétes a véleménye a képviselő asszony hozzászólásával, hiszen
Pongrátz Gergely a corvin közi felkelőcsoportnak volt a vezetője, fővezére, ikonja, tehát nála
jobban senki sem tükrözheti az 56-os szellemiséget és teljes mértékben jelképezi az 56-os
szabadságharcot. Természetesen egyéb javaslatot is elfogadnak, csak a határidő miatt az ő
elképzelései alapján készült a határozat-tervezet.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
125/2016. (V.5.) Kt. számú
határozata
az 1956-os emlékmű megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.

Kifejezi szándékát, hogy a Tiszavasvári Városháza tér, 10 hrsz-on lévő 56-os emlékmű
megvalósítása céljából pályázatot nyújt be a KKETTKK-56P-02 kódszámú felhívásra.

2.

A tervezett fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak alapján jóváhagyja:
A beruházás összköltsége:

bruttó 2.963.000 Ft

Igényelt támogatás:

bruttó 2.467.700 Ft

Önkormányzati sajáterő:

bruttó

495.300 Ft
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3.

A fejlesztés megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésében biztosítja.

4.

Felkéri a polgármestert, hogy
-

a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon,

-

a pályázatot nyújtsa be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítványhoz (1122 Budapest, Határőr út 35.).

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (2.np.):

Egyebek

„Egyebek” napirend pont alatt kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem
hangzott el.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.
k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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