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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: 2016. február 25-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, Munkácsi Mihály alpolgármester, Sipos 

Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József 

Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt és 

Szabó Krisztián képviselők.                  
 

Távol maradt:      Bakné Répási Ágnes és Szőke Zoltán képviselők.  

          

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András 

osztályvezető, Cziáky Tímea köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Gáll Attila 

köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Krasznainé dr. 

Csikós Magdolna a Városi Kincstár vezetője, Szabó András a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője, 

Mészáros Gábor a Tiszavasvári Média Egyesület elnöke, Lippai Lajos a Lippai és Lippai 

Temetkezési Szolgáltató Kft. részéről, Juhász Marianna a Kornisné Központ intézményvezető 

helyettesítési feladatokat ellátó munkatárs és Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal 

vezetője. 
 

Meghívottként távolt maradt:  
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál 

Múzeum vezetője, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője és Takács Pálné 

Szorgalmatos Község polgármestere.   
 

Jegyzőkönyv-vezető: Rókáné Papp Emese 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen. Majd 

kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását. 

 

A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta 

meg a Képviselő-testület:  
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NAPIRENDEK 
 

1. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.  

 

3. Előterjesztés a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (HÉSZ).  

 

4. Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról. 

 

5. Előterjesztés a Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft. 2015. évi pénzügyi 

beszámolójáról és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésből eredő elszámolásról.  

 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról és nyári 

nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról. (2 határozat-tervezet) 

 

7. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtandó 

pályázatokkal kapcsolatos konzorciumi megállapodás és vállalkozói szerződések 

megkötéséről. 

 

8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatáról.  

 

9. Előterjesztés az EKIK igazgatója magasabb vezetői pótlékának, kereset-

kiegészítésének megállapításáról.  

 

10. Előterjesztés a 2016. évi fogyatékos ellátási szerződés megkötésének 

kezdeményezéséről.   

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban megüresedett irodák 

bérbeadásáról.  

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Média Egyesület bérleti díj hátralék megfizetésére 

vonatkozó kérelméről.  

 

13. Előterjesztés 2016. évi közmunka programok jóváhagyásáról. 

 

14. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról.  

 

15. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS 

 

16. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú üdülőingatlanok értékesítésére kötendő 

adásvételi szerződések jóváhagyásáról. 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta: 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megjegyezte, hogy az óvodai és iskolai csoportlétszám megállapítása már 2008 óta bizottsági 

hatáskör. Megkérdezte, hogy mi indokolja azt és jogszerű-e, hogy ezen feladat átkerüljön a 

képviselő-testület hatáskörébe, azon a magyarázaton kívül, ami megfogalmazásra került a 

szabályzatban.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy teljesen jogszerű volt, hiszen a Képviselő-testület 

dönt a saját szervezeti és működési szabályzatáról, továbbá arról is, hogy melyik 

bizottságának, milyen hatásköröket és jogköröket ad át. Úgy véli, hogy vannak olyan 

horderejű kérdések és bizonyára lesznek a jövőben is, amelyben célszerűbb, hogyha nem csak 

bizottsági, hanem testületi véleményt is kikérnek, és a Képviselő-testület dönt arról a 

témakörről, amely egyébként a hatáskörébe tartozik, csak korábban leosztott hatáskörként a 

bizottságnak delegálta.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a – Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. 

(XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.30. pontja által biztosított véleményezési 

jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - 

következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen 

rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen 

rendelet 2. melléklete lép. 
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2.§ Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba. 

 

           

 

 

             Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

       polgármester   jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2016. február 26. 

 

 

                                                                                 Badics Ildikó 

                                                                                     j e g y z ő 
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1. melléklet az 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez  

 

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat-és hatáskörök jegyzéke 

 

 

1. Szociális rászorultság esetén – az ápolási támogatás kivételével - megállapítja a 

települési támogatásra való jogosultságot. 

2. Rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére. 

3. Megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát 

végzők díjazását. 

4. Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, illetve 

elengedéséről. 

5. Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a szociális 

törvényben foglaltak szerint. 

6. A Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés 

közötti időszakban, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértésével 

maximum 30.000.000 Ft erejéig, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes 

jóváhagyásával pedig maximum 50.000.000 Ft erejéig kötelezettséget vállalhat: 

6.1. az éves költségvetési tartalék terhére,  

6.2. kormányzati funkción lévő szabad előirányzat terhére, 

6.3. kormányzati funkciók között átcsoportosítható előirányzat terhére.  

7. Gyakorolja a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló rendeletben biztosított 

jogosítványait. 

8. Tájékoztatja a Szociális és Humán Bizottságot az önkormányzati szociális bérlakások 

cseréjéről. 

9. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatokat 

(elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés, 

építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás, építési engedélyezési eljárás, az 

elidegenítési és terhelési tilalmak törlése és a további megterheléshez történő 

hozzájárulás megadása) a feltétel bekövetkeztekor, illetve a tulajdonos kérésére 

megadja. 

10. Gyakorolja a munkáltató jogkört a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók 

tekintetében. 
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2. melléklet az 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 

5. melléklet a 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelethez  

 

A Szociális és Humán Bizottság feladat –és hatáskörei 

 

1. A Szociális és Humán Bizottság feladatkörei 

 

1. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

gyermekjóléti, közgyűjteményi, gazdasági-ellátó intézmény létesítésére, 

megszüntetésére, átszervezésére, tevékenységi körének módosítására, nevének 

megállapítására. 

2. Véleményezi e melléklet 1. pontjában meghatározott intézmények éves beszámolóját. 

3. Véleményezi e melléklet 1. pontjában meghatározott intézményekre vonatkozó vezetői 

pályázatok kiírását, a vezetői szakmai programokat. 

4. Véleményezi a közoktatási megállapodásokat. 

5. Jóváhagyja az e melléklet 1. pontjában meghatározott intézmények:  

5.1. szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatait, azok módosításait, 

5.2. ha jogszabály másként nem rendelkezik, a házirendet, 

5.3  szakértői vélemény alapján, - vagy ha jogszabály másként nem rendelkezik - szakértői 

vélemény nélkül a pedagógiai programot. 

6. Jóváhagyja a művelődési, közgyűjteményi intézmények éves munkatervét, 

továbbképzési és beiskolázási tervét. 

7. Figyelemmel kíséri a városban élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.  

8. Kapcsolatot tart a települési nemzetiségi önkormányzat(ok)tal. 

9. Kétévente beszámoltatja a szociális gondozóhálózat vezetőjét végzett munkájáról. 

10. Évente megállapítja az önkormányzat tulajdonában lévő gyermek- és ifjúsági 

intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve elengedését 

lehetővé tévő előirányzatot.  

11. Véleményezési, javaslattételi joga van minden Képviselő-testületi előterjesztés 

tárgyalásában, amennyiben egészségügyi, szociális vagy gyermekjóléti, 

közművelődési vagy közgyűjteményi területet érint. 

12. Véleményezi a lakosság egészségügyi állapotáról készült beszámolót és az 

egészségügyi ellátás (gyermek-, felnőtt háziorvosi, szakorvosi) helyzetét. 

13. Egészségügyi felvilágosító előadások megszervezését kezdeményezi. 

14. Tájékozódik az anya- és csecsemővédelem aktuális eredményeiről, feladatairól a 

védőnők tapasztalatai alapján.  

15. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek orvosi körzet területére, az orvosi ügyeleti 

ellátás megszervezésére. 

16. Ellenőrzi a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátást, és az 

önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények működését. Ellenőrzésének 

eredményéről beszámol a képviselő-testületnek. 

17. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a lakások elidegenítésére, a bérlakások bérleti 

díjának emelésére, bérlőkijelölési jog gyakorlása esetén a jog jogosultja által fizetendő 

díj összegére, az önkormányzati bérlakások csereszerződéseinek jóváhagyására. 

18. Véleményezi az önkormányzati bérlakások használatáról szóló beszámolót. 

19. Véleményezi a lakás-felújítási alap felhasználását. 

20. Véleményezi az önkormányzati lakás nem lakás céljára szolgáló hasznosításáról szóló 

előterjesztést. 
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2. A Szociális és Humán Bizottság átruházott hatáskörei 

 

1. Dönt a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozó programra irányuló pályázatainak elvi 

támogatásáról. 

2. Pályázatot ír ki a Civil Alapba befizetett támogatások odaítélése érdekében. Dönt a 

pályázatot benyújtó szervezetek támogatásának mértékéről. 

3. Dönt a bérbeszámítási kérelmekről az önkormányzati tulajdonú bérlakások esetében. 

4. Elkészíti a lakáskiutalási névjegyzéket, melyhez megvizsgálja a lakásigénylők jövedelmi, 

vagyoni, szociális helyzetét, helyszíni környezettanulmányt végez.  

5. A jogszabályi feltételek megléte esetén dönt a bérleti jogviszonyok felmondásáról.  

6. Engedélyezi az önkormányzati bérlakásba a lakástörvény szerint befogadható személyeken 

kívül más személyek befogadását. 
 
 

7. Felülvizsgálja az ápolási támogatásra való jogosultságot, és annak eredményétől függően 

dönt a támogatásra való jogosultságról vagy a támogatás megszüntetéséről.
 

8. Elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat. 

Dönt az ösztöndíj összegének mértékéről, felülvizsgálatáról és megvonásáról.
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

5/2016. (II.26.) rendelet indokolása 

 

1. Általános indokolás  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53.§ (1) bekezdése 

alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 

szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.  

 

 

2. Részletes Indokolás 

 

1.§-hoz 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXXV. tv. 34.§ (2) bekezdése értelmében: A helyi 

önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi 

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítást. A rendeletben meghatározott jelenlegi összegek általában kevésnek 

bizonyulnak egy azonnali intézkedést igénylő ügyben, a módosított összeg (30 millió, illetve 

50 millió) azonban már elég az aktív reagáláshoz. 

Tekintettel arra, hogy testület, mint a helyi tanügy-igazgatási feladatok címzettje, valamint az 

önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások esetében a bérlőkijelölési jog címzettje magához 

vonta ezen ügyekben való döntéshozatalt, ezt át kell vezetni a szervezeti és működési 

szabályzaton. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról (HÉSZ). 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete 

 

A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és  

Szabályozási Terv módosítása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.28.) rendelet 4. számú 

melléklete 1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

9. mellékletében meghatározott:  

- állami főépítészi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály,  

- környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi Főosztály,  

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság, 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízvédelmi Hatóság, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

- népegészségügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály,  

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, 

- közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, 

- Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, 

- örökségvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, 

- ingatlanügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
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Földhivatal Főosztály, 

- erdészeti hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar-Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és 

Erdőgazdálkodási Főosztály, 

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, 

- bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda,  

- továbbá a település Partnerségi Szabályzata alapján Alkaloida „Lombik” Horgász 

Egyesület, „Bölcs Baglyok” Szögi Lajos Alapítvány, Cukorbetegek Klubja Csontváry Kör, 

Együtt Egymásért Városvédő Egyesület, Generációk Egymásért Egyesület Hétszínvírág 

Bábcsoport, Kör Karéj Néptáncegyüttes, Magyar Vöröskereszt, Mazsorett Egyesület, 

Napraforgó Nyugdíjas Klub, NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete, Otthon Segítünk 

Alapítvány, Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Őszikék Idősek Egyesülete, 

Reqviem Fúvószenekari Alapítvány, Sibelius Vegyeskar Egyesület, Szabadidős 

Programszervező Egyesület, Tiszavasvári Média Egyesület, Tiszavasvári Sportegyesület, 

Tiszavasvári Városért Alapítvány, Tiszavasvári Városi Polgárőrség, Vakok és Gyengénlátók 

Szivárvány Klubja, Vasvári Pál Múzeum Baráti Köre Egyesület, Vasvári Pál Társaság, 

Tiszavasvári Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi Hatóság; az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) 

bekezdésében, valamint a 3. számú melléklet II. pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró illetékes környezet védelméért felelős szervek; az országos, kiemelt térségi 

és megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 

államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII.11.) 

Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében, valamint az 1. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró illetékes szervek; továbbá a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete Tiszavasvári Város Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatának megalkotásáról szóló 75/2013. (III.21.) Kt. 

sz. határozat mellékletében szereplő I. pontjának 3. pontja alapján Tiszavasvári Város 

területén működő civil szervezetek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012. (IX.14.) 

önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. § (2) Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá telket 

alakítani, azon építési munkát végezni, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági 

engedélyt adni – az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett - csak az M=1:4000 

méretarányú belterületi szabályozási terveken – a továbbiakban SZT - (SZT-1., SZT-3. 

Józsefháza), illetve 9/2011. munkaszámú T-3.b tervlapnak, a 18/2011. munkaszámú T-2.b. 

tervlapnak, az 1/2012. munkaszámú T-3.b tervlapnak, a Nyírségterv Kft. által 36/2012. 

törzsszámú belterületi (T-3.b-I., T-3.b-II. rajzszám), 69/2012. törzsszámú belterületi (T-3.a, 

T-3.b rajzszám), 72/2012. törzsszámú belterületi (T-3b rajzszám), 8/2013. törzsszámú 

külterületi (T-3.b rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 71/2012. törzsszámú külterületi (T-3.b 

rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 9/2013. törzsszámú külterületi (T-3.b rajzszám), a 

Nyírségterv által 49/2012. törzsszámú belterületi (T-3.c és T-2.d rajzszám), a Nyírségterv Kft. 

által 29/2013. törzsszámú belterületi (T-3.b rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 15/2013. 

törzsszámú külterületi (T-3.b rajzszám), valamint a Nyírségterv Kft. által 6/2014. törzsszámú 

belterületi (T-3.b-I. rajzszám, T-3.b-II. rajzszám, T-3.b-V. rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 

17/2013. törzsszámú külterületi (T-3.b-I. és T-3.b-II. rajzszám), ), a Nyírségterv Kft. által 

6/2014. törzsszámú belterületi (T-3.b-IV. rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 30/2012. 
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törzsszámú külterületi (T-2.b és a T-3.b rajzszám), a Nyírségterv Kft. által 49/2015. 

munkaszámú belterületi (T-3.b rajzszám), az M=1:10000 méretarányú külterületi (SZT-2) 

szabályozási tervben és a jelen HÉSZ rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. 

 

(3) A helyi építési szabályzat (a továbbiakban HÉSZ) csak szabályozási terveken SZT-1, 

SZT-2, SZT-3, a 9/2011. munkaszámú T-3.b tervlapnak, a 18/2011. munkaszámú T-2.b., és 1/ 

2012. munkaszámú T-3.b tervlappal, az 1. sz. melléklettel, a 36/2012. munkaszámú T-3.b-I., 

T-3.b-II. tervlappal, 69/2012. munkaszámú T-3.a, T-3.b tervlappal, 72/2012. munkaszámú T-

3b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 8/2013. munkaszámú T-3.b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 

71/2012. munkaszámú T-3.b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 9/2013. munkaszámú T-3.b 

tervlappal, az 1. sz. melléklettel, a Nyírségterv 49/2012. munkaszámú T-3.c és T-2.d 

tervlappal, a Nyírségterv Kft. 29/2013. munkaszámú T-3.b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 

15/2013. törzsszámú T-3.b tervlappal, a Nyírségterv Kft. 6/2014. törzsszámú T-3.b-I., T-3.b-

II., T-3.b-V. tervlappal, a Nyírségterv Kft. 17/2013. törzsszámú T-3.b-I., T-3.b-II. és a T-3 

tervlappal, a Nyírségterv Kft.  6/2014. törzsszámú T-3.b-IV. tervlappal, a Nyírségterv Kft. 

által 30/2012. törzsszámú külterületi T-2.b és T-3.b tervlappal, továbbá  a Nyírségterv Kft. 

által 49/2015. munkaszámú T-3.b rajzszámú tervlappal együtt érvényes.” 

 

 

2. §  A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX.14.) 

önkormányzati rendelet 6.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) Eltérő terület-felhasználású övezetek telekhatárán a terv szerinti helyeken és mértékben 

kötelező telken belüli zöldfelület alakítandó ki, melyet fásított zöldfelületként kell kezelni. A 

terület zöldfelületének tervezésénél háromszintű növényzet, és a területre jellemző őshonos 

fa- és cserjefajokat kell alkalmazni.” 

 

3. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX. 14.) 

önkormányzati rendelet 53/B.§-al egészül ki: 

 

„23. Oktatási központok területe (Kokt) előírásai 

 

53/B. § (1) Különleges oktatási központok terület övezetében elsősorban oktatási célú épület, 

és azokat kiszolgáló létesítmények, illetve az oktatási célt kiszolgáló épületek, konyha, 

étterem, könyvtár, kerti tároló épület helyezhető el. A területen kivételesen közösségi 

szálláshelyek is elhelyezhetők, 

 (2) Az épületek elhelyezésének övezeti előírásait e rendelet 26. számú melléklet 

tartalmazza. 

 (3) A már kialakult 5000 m2-nél kisebb telkek beépíthetők, de az építési övezet 

területén telekosztással 5000 m2-nél kisebb új telek nem létesíthető. 

 (4) A szükséges gépkocsi parkolót elsődlegesen telken belül kell kialakítani. 

Amennyiben a feltételek nem teszik lehetővé, a közterületi parkolók kiépítése is 

megengedett.” 

 

4. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX. 14.) 

önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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Beépítésre szánt területek területfelhasználási egységei 

 

Területfelhasználási egységek 

A. 

Általános 

használat szerint 

B.  

Sajátos használat szerint 

a. 

Megnevezés 

b. 

Jel 

1. Lakóterületek  Kisvárosias lakóterület Lk 

 Kertvárosias lakóterület Lke 

 Falusias lakóterület Lf 

2. Vegyes 

területek 

Településközponti vegyes terület Vt 

3. Gazdasági 

területek 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Gksz 

Ipari gazdasági terület Gip 

4. Üdülőterületek  Hétvégiházas üdülőterület Üh 

Üdülőházas üdülőterület Üü 

5. Különleges 

területek 

Sportterület Ksp 

Strandterülete Kst 

Temetőterület Kt 

Kegyeleti park területe Kk 

Egészségügyi szociális központ Kesz 

Vásártér Kvt 

Sorgarázsok területe Kg 

Szennyvíztisztító-telep Kszv 

Kommunális szilárd és veszélyes hulladéklerakó Ksz 

Bányaterület Kb 

Mezőgazdasági üzemi terület Kmü 

Oktatási központok területe  Kokt 
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5. § A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX. 14.) 

önkormányzati rendelet 26. melléklettel egészül ki: 

 

„A Kokt jelű építési övezet telkeire vonatkozó előírások 

A. 

ÉPÍTÉSI TELEK 

B. 

ÉPÍTMÉNYEK 

 a. 

övezeti 

jele 

b. 

beépítés 

módja 

c. 

legnagyobb 

megengedett 

beépítés  

mértéke 

[%] 

d. 

legkisebb 

kialakítható 

területe 

[m
2
] 

e. 

legkisebb 

kötelező 

zöldfelületi 

mértéke 

[%] 

f. 

legnagyobb 

megengedett 

szintterületi 

mutatója*
 

[m
2
/m

2
]
 

a. 

legnagyobb 

megengedett 

építmény-magassága 

[m] 

1. Kokt SZ 40 5000 40 2,0 7,50 

SZ  - szabadonálló 

* - az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma” 

 

6. § A rendelet 2016. február 27. napján lép hatályba.  

7. § Nem lép hatályba a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Tiszavasvári, 2016. február 25. 

 

 

 

 

  Dr. Fülöp Erik                 Badics Ildikó 

   polgármester                      jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2016. február 26-án. 

 

 

 

Badics Ildikó 

                                      jegyző 
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6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet melléklete 
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Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012. 

(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 

indoklása: 

 

1. Általános indokolás 

 

A Magyarországi Magiszter Alapítvány kezdeményezésére a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3B 

sz. alatti 2448/8 hrsz-ú ingatlan a telekalakítását követően kialakult 2448/12 hrsz-ú ingatlan 

övezeti besorolása maradjon Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet (Gksz-2), a 2448/13 

hrsz-ú ingatlan Különleges intézményi területi (Kokt) övezetre módosuljon, azért hogy a 

területen egy új óvoda megépülése lehetővé váljon.  

 

 

1. § - hoz 

 

Tartalmazza azt, hogy a Szabályozási Terv kiegészül a 49/2015. munkaszámú T-3.b 

rajzszámú tervlappal. Rögzítésre került továbbá, hogy a Helyi Építési Szabályzat mely 

tervlappal együtt érvényes.  

 

2. § -hoz  

 

A különböző övezetek határának védelme érdekében a Helyi Építési Szabályzatról és 

Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet 6.§-a a (4) bekezdéssel 

kiegészül. 

 

3. § - hoz 

 

A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 27/2012.(IX. 14.) önkormányzati 

rendelet egy új 53/B. §-sal egészül ki, mely az Oktatási központok területe (Kokt) előírásait 

tartalmazza. 

 

4. § -hoz 

 

Az új övezeti besorolást tünteti fel a beépítésre szánt területek területfelhasználási 

egységeinek táblázatában. 

 

5. § - hoz 

 

Az Oktatási központok területének építési övezet telkeire vonatkozó előírásait tartalmazza. 

 

6. § -hoz 

 

A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 

 

7. § -hoz 

 

A 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének időpontját tartalmazza. 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2016. (II.25.) Kt. számú 

határozata 

 

A 23/2016. (I.27.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

A Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának a Reznek 

Zoltán által benyújtott módosításáról szóló 23/2016. (I.27.) Kt. számú határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatáról. 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 
 

Hozzászólások: 
 

Szabó András a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője: 

A témával kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt hónapokban a lehető 

leggyorsabban be kellett szerezniük a szolgáltatásra vonatkozó engedélyeket. Ezután 

köszönetet mondott Dr. Fülöp Erik polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek, amiért 

bizalmat szavaztak a Kft-nek arra vonatkozóan, hogy a jövőben ezt a feladatot el fogják tudni 

látni. Továbbá megköszönte Dr. Hosszú József hivatalvezető úrnak, hogy az illetékes ÁNTSZ 

rugalmas ügyintézéssel 1 hét alatt kiválthatta az engedélyeket, valamint megköszönte Lippai 

Lajosnak, a Lippai és Lippai Kft. vezetőjének a segítőkész hozzáállását. Mindezek után 

elmondta, hogy minden eszköz és dolgozó a Kft. alkalmazásába került és így már el is tudták 

kezdeni a munkálatokat. Mindezeket azért is tartotta fontosnak elmondani, hogy 

megnyugtassa a városlakókat, hogy egy összefogás eredményeként született az üzemeltetés 

átvétel. Végezetül elmondta, hogy megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy az 

eddigiekhez hasonlóan a legjobb minőségben végezzék a szolgáltatást és üzemeltetést. 
 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte a Kft. ügyvezetőjének a tájékoztatást és azt a munkát is, amit az elmúlt 

hónapokban kifejtettek. Úgy véli, hogy már látszanak az eredmények és pozitív 

visszajelzéseket kaptak. Végezetül a jövőbeli munkához sok siket kívánt.  
 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

50/2016. (II. 25.) Kt. számú 

határozata 
 

a temetői díjtételek felülvizsgálatáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület 
 

1.) a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében szereplő temetői díjtételek felülvizsgálatát követően úgy dönt, 

hogy a temetői díjtételeket nem módosítja.  

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a Tiszavasvári 

Városi Köztemető üzemeltetését végző Tiva-Szolg Nonprofit Kft-t. 
 

Határidő: azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft. 

2015. évi pénzügyi beszámolójáról és a kegyeleti közszolgáltatási 

szerződésből eredő elszámolásról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy az előterjesztés kiküldését követően Lippai Lajos e-mailben levelet írt 

polgármester úrnak, melyről tájékoztatta a képviselő-testületet.  

„Tisztelt Polgármester Úr! 

A tiszavasvári köztemetőben lévő még nem értékesített sírboltok jelenlegi árát tudom közölni, 

mert mint tájékoztattam van olyan sírbolt, melyet 2002-ben építettünk. Három személyes 

sírbolt 2 db van, nettó 327.560 Ft/db, két személyes sírbolt 34 db, nettó 272.440 Ft/db, urna 

sírbolt építmény 76 db, ennek darabja 61.417 Ft/db. Ez a tájékoztatás a kiküldött előterjesztést 

illetőleg a határozat-tervezet tartalmát nem befolyásolja”. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2016. (II.25.) Kt. számú 

 határozata 

 

a  Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolójáról és 

a kegyeleti közszolgáltatási szerződésből eredő elszámolásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Lippai és Lippai Temetkezési és 

Szolgáltató Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolójáról és a kegyeleti közszolgáltatási 

szerződésből eredő elszámolásról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

A Képviselő-testület  

 

1.) elfogadja az Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Temető üzemeltetését végző Lippai 

és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft. 2015. évi pénzügyi beszámolóját. 

 

2.) úgy dönt, hogy a 2015. évi kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 166.812 Ft pozitív 

eredményét a Városi Köztemető fejlesztésére fordítja, az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiva-

Szolg Kft. útján. 

 

3.) ennek érdekében felkéri a Lippai és Lippai Kft-t, hogy a 166.812 Ft. pozitív eredményt 8 

napon belül fizesse meg Tiszavasvári Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 

11744144-15404761 számú számlájára. 

 

4.) Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa  
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- a Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft.-t pénzügyi beszámolója 

elfogadásáról, 

- tájékoztassa a Tiva-Szolg Kft-t a Képviselő-testület döntéséről 

- Szorgalmatos Község Önkormányzatát a Képviselő-testület döntéséről 

- a Képviselő-testületet a 166.812 Ft pozitív eredmény felhasználásáról. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosításáról és nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezeteket szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

52/2016. (II.25.) Kt. számú  

határozata 

 

a Tiszavasvári Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontja, valamint 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában 

biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében 

meghatározott tartalommal az önkormányzat által fenntartott Tiszavasvári Bölcsőde alapító 

okiratát alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

1.2.1 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. A ép. 

 

2.) Az alapító okirat 4.4 pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:  

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

2 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

3.) Az alapító okirat 3.1 pontjából a „/felügyeleti” szövegrész elhagyásra kerül. 

 

4) Az alapító okirat 5.3 pontja elhagyásra kerül.  

 
5) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar 
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való 
átvezetését.  
 

Határidő: 2016. március 4.   Felelős:  Dr. Fülöp Erik polgármester és 

        Badics Ildikó jegyző 

 

 



73 

 

52/2016. (II.25.) Kt. számú határozat 1. melléklete 
Okirat száma: .…../2016. 

Módosító okirat 

A Tiszavasvári Bölcsőde Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. 
július 30. napján kiadott, 46-166/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az 52/2016. (II.25.) képviselő-testületi 
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1.) Az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

1.2.1 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. A ép. 

 
2.) Az alapító okirat 4.4 pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:  

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

2 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

3.) Az alapító okirat 3.1 pontjából a „/felügyeleti” szövegrész elhagyásra kerül. 

 

4.) Az alapító okirat 5.3 pontja elhagyásra kerül.  
 
Jelen módosító okiratot a bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Tiszavasvári, 2016. február 25. 

Ph. 

 

 

Dr. Fülöp Erik Sándor 
polgármester 
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52/2016. (II.25.) Kt. számú határozat 2. melléklete 

Okirat száma: …./2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Tiszavasvári 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Tiszavasvári Bölcsőde 

1.1.2 rövidített neve: TIB 

1.2 A költségvetési szerv 

1.2.1 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. A ép. 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1. 

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

2.2.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

2.3 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Tiszavasvári Bölcsődéje 

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg utca 
10. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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3.1.2 székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1 megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

3.2.1 székhelye: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata:  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelésének biztosítása. Ha a 
gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett 
az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és 
gondozható a bölcsődében.  

Az intézmény a szakmai programjában meghatározott bölcsődei ellátást biztosítja. 
Engedélyezett létszám: 78 fő 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: Bölcsődei ellátás 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

2 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Tiszavasvári és Rakamaz városok, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszaeszlár, Tiszanagyfalu, 
Tímár, Szabolcs községek, valamint Tiszadob Nagyközség közigazgatási területei 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 
A vezetőt nyilvános pályázat alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-
testülete bízza meg, és gyakorolja a munkáltatói jogokat (kinevezés, jogviszony 
megszüntetése, fegyelmi eljárás)  
Az egyéb munkáltatói jogokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény által biztosított hatáskörben Tiszavasvári Város Polgármestere 
gyakorolja. A vezető foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
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1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, azaz határozatlan idejű 
közalkalmazottként történő foglalkoztatása mellett határozott idejű megbízottként látja el 
a vezetői feladatokat. 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2013. június 27. napján kelt, 163/2013. (VI.20.) számú alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Tiszavasvári, 2016. február 25. 

 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Tiszavasvári Bölcsőde 2016. február 25. napján kelt, ………………………………………………. napjától 
alkalmazandó ……/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
 

Kelt: ………………………………………………. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta 

szavazásra.   

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

53/2016. (II. 25.) Kt. számú  

határozata 

 

a Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület  

 

1. jóváhagyja a Tiszavasvári Bölcsőde 2016. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak 

szerint: 

 

2016. június 27-től 2016. július 17-ig az intézmény zárva tart. 

 

Nyári szünet utáni első nyitvatartási nap: 2016. július 18. 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy az intézmény nyári nyitvatartási rendjéről a helyben 

szokásos módon, és az intézmény útján tájékoztassa a szülőket. 

 

 Határidő: 2016. március 1.    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

             polgármester 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat egy példányának megküldésével 

tájékoztassa az intézményvezetőt. 

 

  Határidő: haladéktalanul    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

           polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra 

benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos konzorciumi megállapodás 

és vállalkozói szerződések megkötéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gáll Attila köztisztviselő 

 

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban szeretne néhány kiegészítést és pontosítást 

tenni. 3 konzorciumi szerződés megkötésére kerülne sor, azonban a 2. illetve a 3. határozat-

tervezetben a számozás tévedésből elcsúszott, így a 2. számú határozat-tervezetben 3. és 4. 

pontok helyett 1. és 2. pont, míg a 3. számú határozat-tervezetben 5. és 6. pont helyett 

értelemszerűen szintén 1. és 2. pont a helyes számozás. Az időközben történt egyeztetések 

alapján az 5. határozat-tervezet 2. pontjában az összeg módosul bruttó 1.270.000 Ft-ra. Ez a 

TOP 5.2.1-15 számú pályázattal kapcsolatos vállalkozási szerződés 4.1 és 4.2 pontját is érinti, 

melyek eszerint módosulnak, a végösszeg nem változik. A szerződésekkel kapcsolatban a 

vállalkozó kérte, hogy mindkét vállalkozási szerződés esetében a 2. bekezdésben a cég teljes 

neve szerepeljen a rövidített helyett, így az MEGAKOM Kft.-ről MEGAKOM Stratégiai 

Tanácsadó Iroda Kft.-re módosul. 

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor még a pályázat benyújtása előtt 

egyeztessenek a képviselőkkel, hogy ne maradjanak ki belőle.  

 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezeteket szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

54/2016. (II.25.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.2.1-15 kódszámú felhívásának 

keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó 

felhatalmazásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.2.1 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívása keretében 

megvalósítandó, Hősök utcai szociális és egészségügyi feladatokat ellátó 

épületegyüttes korszerűsítése, infrastruktúrájának fejlesztése című projekt 

benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási 

kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb 

kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 
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Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

2. Egyetért azzal, hogy a projekt nyertessége esetén, a polgármester a támogatásban 

részesített projekt megvalósításáról szóló Konzorciumi Együttműködés Megállapodást és 

az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: az IH döntését követően   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

55/2016. (II.25.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 kódszámú felhívásának 

keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó 

felhatalmazásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2 kódszámú, Zöld város 

kialakítása című felhívása keretében megvalósítandó, Zöld városközpont kialakítása 

Tiszavasváriban című projekt benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

2. Egyetért azzal, hogy a projekt nyertessége esetén, a polgármester a támogatásban 

részesített projekt megvalósításáról szóló Konzorciumi Együttműködés Megállapodást és 

az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: az IH döntését követően   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

56/2016. (II.25.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2.1-15 kódszámú felhívásának 

keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó 

felhatalmazásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2.1 kódszámú, A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok című felhívása 

keretében megvalósítandó, Komplex felzárkóztató programok Külső-Szentmihályon 

című projekt benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és 

az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

2. Egyetért azzal, hogy a projekt nyertessége esetén, a polgármester a támogatásban 

részesített projekt megvalósításáról szóló Konzorciumi Együttműködés Megállapodást és 

az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: az IH döntését követően   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 4. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

57/2016. (II.25.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 kódszámú felhívására 

benyújtandó pályázattal kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a MEGAKOM Kft., mint 

Vállalkozó közötti, TOP 2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat projekt 

előkészítési feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést a határozat 

mellékletében szereplő szerződésnek megfelelő tartalommal köti meg. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt szerződés 4.1. pontjában szereplő költséget, 

bruttó 914.400 Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítsa. 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési előirányzat rendelkezésére állását követően a 

vállalkozási szerződést írja alá. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15732468-2-15, képviseli: Dr. Fülöp Erik 
polgármester) (továbbiakban Megrendelő) 
 
másrészről: a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, 
Kölcsey u. 28., cégjegyzékszám: 15-09-064188, adószám: 11494887-2-15, képviseli: Róka 
László ügyvezető) (továbbiakban Vállalkozó) 
között, az alábbi feltételek szerint: 
 
Háttér: Megrendelő a „Zöld város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati 
felhívásra pályázatot kíván benyújtani, melyhez Igényfelmérés és kihasználtsági terv, 
Akcióterületi Terv és Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv 
kidolgozása szükséges. 
 
 
I. A szerződés tárgya: 
 
1. Jelen szerződés tárgyát Megrendelő fejlesztési elképzeléseire vonatkozó „Zöld város 

kialakítása” című, TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra a projekt előkészítési 
feladatainak ellátása közül az alábbiak képezik:  
1.1. Támogatási kérelem benyújtásáig kidolgozandó dokumentum: 

o Igényfelmérés és kihasználtsági terv 
1.2. Vállalkozó feladata továbbá rendelkezésre állás (ennek keretében az 

Igényfelmérés és kihasználtsági tervet érintő esetleges hiánypótlási feladatok 
ellátása, szakértői segítségnyújtás valamint az esetleges tisztázó kérdések 
megválaszolása) 

1.3. A megvalósítás első mérföldkövének (Projekt előkészítése) teljesítéséig 
kidolgozandó dokumentumok: 
o Akcióterületi Terv kidolgozása 
o Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv kidolgozása 

 
2. Jelen szerződés keretében a Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó vállalja, hogy 

a Megrendelő részére a fenti 1. pontban rögzített feladatot elvégzi, a Megrendelő annak 
átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. 

 
 
II. Határidő és teljesítés ütemezése: 
 
3. Az 1. pontban foglalt feladatokat Vállalkozó a pályázati útmutatóban foglalt, valamint a 

Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság által megadott határidők alapján teljesíti, 
amelyek az alábbiak: 
3.1. Igényfelmérés és kihasználtsági terv kidolgozása: legkésőbb a pályázati felhívásban 

megjelölt benyújtási határidőig; 
3.2. Rendelkezésre állás: Vállalkozó a pályázati döntés meghozataláig rendelkezésre áll 

és végzi a jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladatokat (a rendelkezésre állás 
keretében Vállalkozó feladata az Igényfelmérés és kihasználtsági tervet érintő 
esetleges szakmai hiánypótlások elkészítése, szakértői segítségnyújtás valamint az 
esetleges tisztázó kérdésekre adandó válaszok elkészítése a Közreműködő 
Szervezet/Irányító Hatóság által előírt határidőig); 

3.3. Akcióterületi Terv kidolgozása: A megvalósítás első mérföldkövének (Projekt 
előkészítése) teljesítéséig kidolgozandó dokumentum. 
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3.4. Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv kidolgozása: A 
megvalósítás első mérföldkövének (Projekt előkészítése) teljesítéséig kidolgozandó 
dokumentum. 

 
III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek: 
 
4. A Megrendelő az 1. pontban, illetve a jelen szerződés mellékletét képező feladat-

meghatározásban rögzített feladatért  
 

nettó 7 200 000 Ft + 1 944 000 Ft Áfa = bruttó 9 144 000 Ft, 
 

(nettó hétmillió-kettőszázezer forint plusz áfa,  
azaz bruttó kilencmillió-egyszáznegyvennégyezer forint) 

 
díjat fizet Vállalkozó részére az alábbi megbontás szerint: 
 
4.1. Első részlet szerinti részszámla: nettó 720 000 Ft + 194 400 Ft Áfa = bruttó 914 400 

Ft, az Igényfelmérés és kihasználtsági terv Megrendelőnek történő átadását 
követően. 

4.2. Második részlet szerinti részszámla nettó 480 000 Ft + 129 600 Ft Áfa = 
bruttó 609 600 Ft, a pályázati döntés meghozatalát követően. 

4.3. Harmadik részlet szerinti részszámla: nettó 3 500 000 Ft + 945 000 Ft Áfa = 
bruttó 4 445 000 Ft, az Akcióterületi Terv Megrendelőnek történő átadását követően. 

4.4. Negyedik részlet szerinti végszámla: nettó 2 500 000 Ft + 675 000 Ft Áfa = 
bruttó 3 175 000 Ft, az Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv 
Megrendelőnek történő átadását követően. 

 
5. A vállalkozói díj megfizetésére a Vállalkozó által elvégzett teljesítést követően, a 

Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, a Vállalkozó által kiállított számlák 
ellenében kerül sor. Nem tagadható meg az átvétel a dokumentumok olyan hibája miatt, 
amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot. Megrendelő vállalja, hogy a teljesítést 15 napon belül áttekinti és az 
elfogadásról a Vállalkozó felé visszajelez. Amennyiben Megrendelő 15 napon belül nem 
jelzi kifogását, akkor a teljesítés elfogadottnak tekintendő. 

6. A teljesítés Megrendelő általi elfogadása és Vállalkozó számláinak befogadása után az 
ellenszolgáltatásnak a Vállalkozó Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10104459-59556400-
01004007 számú fizetési számlájára történő, legfeljebb 15 napon belüli átutalásáról a 
Megrendelő gondoskodik.  
 

IV. A felek együttműködése 
 
7. Vállalkozó folyamatosan tájékoztatja a Megrendelőt az egyes fázisok eredményeiről. 
8. A Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt döntéshozó kontaktszeméllyel tart kapcsolatot, 

akivel egyeztet a feladat részleteiről, s aki a Megrendelő részéről dönt a jóváhagyásról. 
Megrendelő által kijelölt kontaktszemély: Dr. Fülöp Erik, polgármester 
Vállalkozó által kijelölt kontaktszemély: Róka László ügyvezető  

9. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó tevékenységét 
és munkavégzését korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.  

10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási-, illetve jelentős ügyben végrehajtási eljárás indul.  

11. Vállalkozó ugyancsak köteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 
maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, a jelen 
szerződés teljesítése szempontjából lényeges jogok és kötelezettségek átszállására, 
kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 
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V. Felek jogai és kötelezettségei, egyéb rendelkezések: 
 
12. Szerződő felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen 

szerződés aláírására és teljesítésére, és a félnek nincs olyan függőben lévő 
kötelezettsége vagy érdekkörében olyan más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a 
jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési 
készségére, illetve képességére. 

13. Vállalkozó a saját terhére és kockázatára viseli a munka elvégzésével kapcsolatos 
költségeit, azokat nem jogosult Megrendelőnek felszámítani, kivéve, ha a felek igazolt 
módon eltérően állapodnak meg. 

14. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

15. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 
tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő 
célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. 
Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

16. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor 
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása 
estén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a szerződés megszüntetésétől számított 15 
napon belül a 4. pontban rögzített vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű 
bánatpénzt megfizetni. A Megrendelő felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a 4. 
pontban meghatározott vállalkozói díjnak az általa végzett munkával arányos részét 
megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a 
kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő elállása, illetve 
felmondása esetén a Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének megkezdése, illetve 
teljesítése során a Vállalkozótól a birtokába került valamennyi dokumentációt, iratot, 
anyagot Vállalkozó részére visszaadni, amennyiben az elektronikus formában került 
átadásra, akkor azt a szerződés megszüntetését követő 8 napon belül megsemmisíteni. 

17. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni. 
18. Ha valamely kötelezettség teljesítésének módjára vonatkozóan nincs sem szerződéses, 

sem jogszabályi, sem pedig pályázati felhívási rendelkezés, Vállalkozó köteles 
tevékenységét az elfogadott nemzetközi gyakorlat és a legjobb szakmai tudása szerint 
elvégezni, a beszerzett információk és az interjúk tapasztalatainak felhasználásával. 

19. Megrendelő hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően a Vállalkozó marketing 
tevékenysége során felhasználhassa Megrendelő nevét referenciái között. 

20. A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. Nem minősül a szerződés 
módosításának az, ha bármelyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely 
jogával, vagy jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú 
engedményekre a másik fél nem hivatkozhat. 

21. Megrendelő a Vállalkozóval létesített szerződéses kapcsolata során tudomására jutott 
információkat kizárólagosan a jelen szerződés teljesítése érdekében használhatja fel, 
kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt. Jelen szerződés hatálya alatt, valamint annak 
megszűnését követően is Megrendelő köteles a szerződéses kötelezettsége 
teljesítésével kapcsolatban bármilyen módon tudomására jutott, a Vállalkozóra, 
gazdasági tevékenységére és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot minden 
nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem 
könnyen hozzáférhető olyan tényt, információt, megoldást, tájékoztatást, egyéb adatot és 
az azokból készült összeállítást, illetve az azokból levonható következtetést – annak 
megjelenési formájától függetlenül –, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos 
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pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok 
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem 
terheli, bizalmasan, a Polgári Törvénykönyv alapján üzleti titokként kezelni az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően. Megrendelő a Vállalkozó üzleti titkait jogosulatlanul nem 
használhatja fel, harmadik személlyel nem közölheti, és nyilvánosságra sem hozhatja 
(kivéve, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ehhez a Vállalkozó írásban előzetesen 
hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni 
annak érdekében, hogy az üzleti titok ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek 
birtokába. A Megrendelőt a titoktartási kötelezettség az átadástól számított időbeli 
korlátozás nélkül terheli, kivéve, ha törvény más időtartamot ír elő. A Megrendelő a jelen 
pont szerinti kötelezettségéről köteles megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottja, 
megbízottja és egyéb közreműködője részére. A jelen pontban rögzített titoktartási 
kötelezettség megsértése esetén a Megrendelő 1.000.000,-Ft összegű kötbért köteles 
megfizetni Vállalkozónak a titoksértésről történő Vállalkozó általi tudomásszerzéstől 
számított 15 napon belül. 

22. Ha a jelen szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály 
kötelező rendelkezésébe ütközne, és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek 
kijelentik, hogy a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg 
érvénytelen rész helyett azokat a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák – a 
szerződés egészével összhangban – amelyek legközelebb állnak az esetlegesen 
érvénytelen részhez. 

23. A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy, egészséget 
megkárosító eseteket kivéve, a Vállalkozóval szemben a Megrendelő által érvényesíthető 
kártérítési igény mértéke bármely szerződésszegés esetén a Vállalkozó részére 
ténylegesen megfizetett díjak erejéig korlátozott. Ez a korlátozás vonatkozik azokra az 
esetekre is, ha a Felek szerződése érvénytelennek bizonyulna, vagy a Felek már nem 
hatályos szerződés alapján teljesítenének egymásnak szolgáltatásokat, továbbá a Ptk. 
6:541. §-a szerinti ügyvezetői felelősségre is.  

24. A Felek kijelentik, hogy szerződésüket kellő megfontolást követően, az esetleges tévedés 
kockázatát is vállalva kötötték meg és erre tekintettel jognyilatkozatukat tévedés 
jogcímén nem jogosultak megtámadni. A Felek kizárják a szerződésnek feltűnő 
értékaránytalanság jogcímén történő megtámadása lehetőségét. 

25. Jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a teljesítéssel kapcsolatos vitás kérdéseket a 
Felek megkísérlik két héten belül közös egyezséggel rendezni. Amennyiben ez nem 
vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat – hatáskörtől függően - a Nyíregyházi 
Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

26. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait 
kell alkalmazni. 

27. Ezen szerződés 3 példányban készült, azt a szerződő felek, mint akaratukkal és a 
tényleges helyzettel mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták. A 
szerződés 1 példányát Vállalkozó kapja, a másik 2 példány Megrendelőnél marad. 

 
Kelt: Tiszavasvári, 2016. március 01.  
 
 

……………………………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Megrendelő nevében 
 

 …………………………………………… 
MEGAKOM Kft. 

Vállalkozó nevében 

Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

 Róka László 
ügyvezető 
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Szerződés melléklet 
 

 
FELADAT-MEGHATÁROZÁS 

 
Vállalkozó feladata a „Zöld város kialakítása” című, TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati 
felhívás mellékleteként közzétett módszertani útmutatók előírásainak megfelelően az alábbi 
dokumentumok kidolgozása: 
 
1. Támogatási kérelem benyújtásáig kidolgozandó dokumentum: 

 Igényfelmérés és kihasználtsági terv 

 
2. Vállalkozó feladata továbbá rendelkezésre állás a pályázati döntés meghozataláig, amelynek 

keretében az Igényfelmérés és kihasználtsági tervet érintő esetleges szakmai hiánypótlásokat 

köteles elkészíteni, szakmai segítséget nyújtani, valamint az esetleges tisztázó kérdésekre 

adandó válaszokat kidolgozni a Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság által előírt határidőig. 

 
3. A megvalósítás első mérföldkövének (Projekt előkészítése) teljesítéséig kidolgozandó 

dokumentumok: 

 Akcióterületi terv 

 Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv 

 

 
 
Kelt: Tiszavasvári, 2016. március 01. 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Megrendelő nevében 
 

 …………………………………………… 
MEGAKOM Kft. 

Vállalkozó nevében 

Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

 Róka László 
ügyvezető 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 5. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

58/2016. (II.25.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2.1-15 kódszámú felhívására 

benyújtandó pályázattal kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1.) Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a MEGAKOM Kft., mint 

Vállalkozó közötti, TOP 5.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat projekt 

előkészítési feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést a határozat 

mellékletében szereplő szerződésnek megfelelő tartalommal köti meg. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt szerződés 4.1. pontjában szereplő költséget, 

bruttó 1.270.000 Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítsa. 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési előirányzat rendelkezésére állását követően a 

vállalkozási szerződést írja alá. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15732468-2-15, képviseli: Dr. Fülöp Erik 
polgármester) (továbbiakban Megrendelő) 
 
másrészről: a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, 
Kölcsey u. 28., cégjegyzékszám: 15-09-064188, adószám: 11494887-2-15, képviseli: Róka 
László ügyvezető) (továbbiakban Vállalkozó) 
között, az alábbi feltételek szerint: 
 
Háttér: Megrendelő a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című TOP-5.2.1-15 
kódszámú pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani, melyhez Projekt-előkészítő 
tanulmány és Közösségi Beavatkozási Terv szükséges. 
 
 
I. A szerződés tárgya: 
 
28. Jelen szerződés tárgyát Megrendelő fejlesztési elképzeléseire vonatkozó „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című TOP-5.2.1-15 
kódszámú pályázati felhívásra a projekt előkészítési feladatainak ellátása közül az 
alábbiak képezik:  
1.1. Támogatási kérelem benyújtásáig kidolgozandó dokumentum: 

o Projekt-előkészítő tanulmány 
1.2. Vállalkozó feladata továbbá rendelkezésre állás (ennek keretében a Projekt-

előkészítő tanulmányt érintő esetleges hiánypótlási feladatok ellátása, szakértői 
segítségnyújtás valamint az esetleges tisztázó kérdések megválaszolása) 

1.3. A megvalósítás első mérföldkövének (Projekt előkészítése) teljesítéséig 
kidolgozandó dokumentumok: 
o Közösségi Beavatkozási Terv 

 
29. Jelen szerződés keretében a Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó vállalja, hogy 

a Megrendelő részére a fenti 1. pontban rögzített feladatot elvégzi, a Megrendelő annak 
átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. 

 
 
II. Határidő és teljesítés ütemezése: 
 
30. Az 1. pontban foglalt feladatokat Vállalkozó a pályázati útmutatóban foglalt, valamint a 

Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság által megadott határidők alapján teljesíti, 
amelyek az alábbiak: 
30.1. Projekt-előkészítő tanulmány kidolgozása: legkésőbb a pályázati felhívásban 

megjelölt benyújtási határidőig; 
30.2. Rendelkezésre állás: Vállalkozó a pályázati döntés meghozataláig 

rendelkezésre áll és végzi a jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladatokat (a 
rendelkezésre állás keretében Vállalkozó feladata a Projekt-előkészítő tanulmányt 
érintő esetleges szakmai hiánypótlások elkészítése, szakértői segítségnyújtás 
valamint az esetleges tisztázó kérdésekre adandó válaszok elkészítése a 
Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság által előírt határidőig); 

30.3. Közösségi Beavatkozási Terv: A megvalósítás első mérföldkövének (Projekt 
előkészítése) teljesítéséig kidolgozandó dokumentum. 
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III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek: 
 
31. A Megrendelő az 1. pontban, illetve a jelen szerződés mellékletét képező feladat-

meghatározásban rögzített feladatért  
 

nettó 4 500 000 Ft + 1 215 000 Ft Áfa = bruttó 5 715 000 Ft, 
 

(nettó négymillió-ötszázezer forint plusz áfa, azaz bruttó 
ötmillió-hétszáztizenötezer forint) 

 
díjat fizet Vállalkozó részére az alábbi megbontás szerint: 
 
31.1. Első részlet szerinti részszámla: nettó 1 000 000 Ft + 270 000 Ft Áfa =  

bruttó 1 270 000 Ft, a Projekt-előkészítő Tanulmány Megrendelőnek történő 
átadását követően. 

31.2. Második részlet szerinti részszámla nettó 1 000 000 Ft + 270 000 Ft Áfa =  
bruttó 1 270 000 Ft, a pályázati döntés meghozatalát követően. 

31.3. Harmadik részlet szerinti részszámla: nettó 2 500 000 Ft + 675 000 Ft Áfa =  
bruttó 3 175 000 Ft, a Közösségi Beavatkozási Terv Megrendelőnek történő átadását 
követően. 

 
32. A vállalkozói díj megfizetésére a Vállalkozó által elvégzett teljesítést követően, a 

Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, a Vállalkozó által kiállított számlák 
ellenében kerül sor. Nem tagadható meg az átvétel a dokumentumok olyan hibája miatt, 
amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot. Megrendelő vállalja, hogy a teljesítést 15 napon belül áttekinti és az 
elfogadásról a Vállalkozó felé visszajelez. Amennyiben Megrendelő 15 napon belül nem 
jelzi kifogását, akkor a teljesítés elfogadottnak tekintendő. 

33. A teljesítés Megrendelő általi elfogadása és Vállalkozó számláinak befogadása után az 
ellenszolgáltatásnak a Vállalkozó Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10104459-59556400-
01004007 számú fizetési számlájára történő, legfeljebb 15 napon belüli átutalásáról a 
Megrendelő gondoskodik.  
 

IV. A felek együttműködése 
 
34. Vállalkozó folyamatosan tájékoztatja a Megrendelőt az egyes fázisok eredményeiről. 
35. A Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt döntéshozó kontaktszeméllyel tart kapcsolatot, 

akivel egyeztet a feladat részleteiről, s aki a Megrendelő részéről dönt a jóváhagyásról. 
Megrendelő által kijelölt kontaktszemély: Dr. Fülöp Erik, polgármester 
Vállalkozó által kijelölt kontaktszemély: Róka László ügyvezető 

36. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó tevékenységét 
és munkavégzését korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.  

37. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási-, illetve jelentős ügyben végrehajtási eljárás indul.  

38. Vállalkozó ugyancsak köteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 
maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, a jelen 
szerződés teljesítése szempontjából lényeges jogok és kötelezettségek átszállására, 
kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 
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V. Felek jogai és kötelezettségei, egyéb rendelkezések: 
 
39. Szerződő felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen 

szerződés aláírására és teljesítésére, és a félnek nincs olyan függőben lévő 
kötelezettsége vagy érdekkörében olyan más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a 
jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési 
készségére, illetve képességére. 

40. Vállalkozó a saját terhére és kockázatára viseli a munka elvégzésével kapcsolatos 
költségeit, azokat nem jogosult Megrendelőnek felszámítani, kivéve, ha a felek igazolt 
módon eltérően állapodnak meg. 

41. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

42. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 
tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő 
célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. 
Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

43. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor 
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása 
estén a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a szerződés megszüntetésétől számított 15 
napon belül a 4. pontban rögzített vállalkozói díj 20%-ának megfelelő mértékű 
bánatpénzt megfizetni. A Megrendelő felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a 4. 
pontban meghatározott vállalkozói díjnak az általa végzett munkával arányos részét 
megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a 
kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő elállása, illetve 
felmondása esetén a Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének megkezdése, illetve 
teljesítése során a Vállalkozótól a birtokába került valamennyi dokumentációt, iratot, 
anyagot Vállalkozó részére visszaadni, amennyiben az elektronikus formában került 
átadásra, akkor azt a szerződés megszüntetését követő 8 napon belül megsemmisíteni. 

44. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni. 
45. Ha valamely kötelezettség teljesítésének módjára vonatkozóan nincs sem szerződéses, 

sem jogszabályi, sem pedig pályázati felhívási rendelkezés, Vállalkozó köteles 
tevékenységét az elfogadott nemzetközi gyakorlat és a legjobb szakmai tudása szerint 
elvégezni, a beszerzett információk és az interjúk tapasztalatainak felhasználásával. 

46. Megrendelő hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően a Vállalkozó marketing 
tevékenysége során felhasználhassa Megrendelő nevét referenciái között. 

47. A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. Nem minősül a szerződés 
módosításának az, ha bármelyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely 
jogával, vagy jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú 
engedményekre a másik fél nem hivatkozhat. 

48. Megrendelő a Vállalkozóval létesített szerződéses kapcsolata során tudomására jutott 
információkat kizárólagosan a jelen szerződés teljesítése érdekében használhatja fel, 
kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt. Jelen szerződés hatálya alatt, valamint annak 
megszűnését követően is Megrendelő köteles a szerződéses kötelezettsége 
teljesítésével kapcsolatban bármilyen módon tudomására jutott, a Vállalkozóra, 
gazdasági tevékenységére és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot minden 
nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem 
könnyen hozzáférhető olyan tényt, információt, megoldást, tájékoztatást, egyéb adatot és 
az azokból készült összeállítást, illetve az azokból levonható következtetést – annak 
megjelenési formájától függetlenül –, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos 
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pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok 
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem 
terheli, bizalmasan, a Polgári Törvénykönyv alapján üzleti titokként kezelni az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően. Megrendelő a Vállalkozó üzleti titkait jogosulatlanul nem 
használhatja fel, harmadik személlyel nem közölheti, és nyilvánosságra sem hozhatja 
(kivéve, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ehhez a Vállalkozó írásban előzetesen 
hozzájárulását adta), valamint köteles minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni 
annak érdekében, hogy az üzleti titok ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek 
birtokába. A Megrendelőt a titoktartási kötelezettség az átadástól számított időbeli 
korlátozás nélkül terheli, kivéve, ha törvény más időtartamot ír elő. A Megrendelő a jelen 
pont szerinti kötelezettségéről köteles megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottja, 
megbízottja és egyéb közreműködője részére. A jelen pontban rögzített titoktartási 
kötelezettség megsértése esetén a Megrendelő 1.000.000,-Ft összegű kötbért köteles 
megfizetni Vállalkozónak a titoksértésről történő Vállalkozó általi tudomásszerzéstől 
számított 15 napon belül. 

49. Ha a jelen szerződés valamely része akár a megkötésekor, akár később jogszabály 
kötelező rendelkezésébe ütközne, és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek 
kijelentik, hogy a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleg 
érvénytelen rész helyett azokat a jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák – a 
szerződés egészével összhangban – amelyek legközelebb állnak az esetlegesen 
érvénytelen részhez. 

50. A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy, egészséget 
megkárosító eseteket kivéve, a Vállalkozóval szemben a Megrendelő által érvényesíthető 
kártérítési igény mértéke bármely szerződésszegés esetén a Vállalkozó részére 
ténylegesen megfizetett díjak erejéig korlátozott. Ez a korlátozás vonatkozik azokra az 
esetekre is, ha a Felek szerződése érvénytelennek bizonyulna, vagy a Felek már nem 
hatályos szerződés alapján teljesítenének egymásnak szolgáltatásokat, továbbá a Ptk. 
6:541. §-a szerinti ügyvezetői felelősségre is.  

51. A Felek kijelentik, hogy szerződésüket kellő megfontolást követően, az esetleges tévedés 
kockázatát is vállalva kötötték meg és erre tekintettel jognyilatkozatukat tévedés 
jogcímén nem jogosultak megtámadni. A Felek kizárják a szerződésnek feltűnő 
értékaránytalanság jogcímén történő megtámadása lehetőségét. 

52. Jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a teljesítéssel kapcsolatos vitás kérdéseket a 
Felek megkísérlik két héten belül közös egyezséggel rendezni. Amennyiben ez nem 
vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat – hatáskörtől függően - a Nyíregyházi 
Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

53. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait 
kell alkalmazni. 

54. Ezen szerződés 3 példányban készült, azt a szerződő felek, mint akaratukkal és a 
tényleges helyzettel mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták. A 
szerződés 1 példányát Vállalkozó kapja, a másik 2 példány Megrendelőnél marad. 

 
 
Kelt: Tiszavasvári, 2016. március 01. 
 
 
 

……………………………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Megrendelő nevében 
 

 …………………………………………… 
MEGAKOM Kft. 

Vállalkozó nevében 

Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

 Róka László 
ügyvezető 
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Szerződés melléklet 
 

 
FELADAT-MEGHATÁROZÁS 

 
Vállalkozó feladata „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok” című TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás mellékleteként 
közzétett módszertani útmutatók előírásainak megfelelően az alábbi dokumentumok 
kidolgozása: 
 
2. Támogatási kérelem benyújtásáig kidolgozandó dokumentum: 

 Projekt-előkészítő tanulmány 

 
4. Vállalkozó feladata továbbá rendelkezésre állás a pályázati döntés meghozataláig, amelynek 

keretében a Projekt-előkészítő tanulmányt érintő esetleges szakmai hiánypótlásokat köteles 

elkészíteni, szakmai segítséget nyújtani, valamint az esetleges tisztázó kérdésekre adandó 

válaszokat kidolgozni a Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság által előírt határidőig. 

 
5. A megvalósítás első mérföldkövének (Projekt előkészítése) teljesítéséig kidolgozandó 

dokumentumok: 

 Közösségi Beavatkozási Terv 

 
 
Kelt: Tiszavasvári, 2016. március 01. 
 
 
 
 

……………………………………… 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Megrendelő nevében 
 

 …………………………………………… 
MEGAKOM Kft. 

Vállalkozó nevében 

Dr. Fülöp Erik 
polgármester 

 Róka László 
ügyvezető 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Közlekedési Koncepciójának 

felülvizsgálatáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Szabó Krisztián képviselő: 

Elmondta, hogy ő már korábban több témában is kérte a rendőrség véleményét. Még pedig a 

Penny Market üzlet előtti zebra kialakításának lehetőségével kapcsolatban, a Zrínyi u. –Hősök 

u. kereszteződésének a gyalogos közlekedés kivizsgálásával és a piac környezetében a 

parkolás, forgalom szabályozás kialakításának felülvizsgálatával kapcsolatban, azonban 

ezekről nem talált információt a rendőrség tájékoztatásában. 

 

Kovács Edina köztisztviselő: 

A Zrínyi úttal kapcsolatosan elmondta, hogy az üzlet előtti zebrára vonatkozólag a rendőrségi 

javaslatban egy elírás történt, hiszen ott nem gyalogos járdát szerettek volna írni, hanem 

gyalogos átkelőt. Egyébként a rendőrség részére megküldésre került az a határozat, amelyben 

pontosan leírásra került, hogy mire szeretne az önkormányzat javaslatot kérni.   

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a rendőrség a zebra kiépítését javasolja, de még 

egyszer utána járnak a témával kapcsolatban.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy a Képviselő-testület egy korábbi ülésen már tárgyalta a közlekedési 

koncepciót. Akkor ő javasolta, hogy a koncepcióban szereplő elkerülő útvonal nyomvonala 

kerüljön kivételre.  Ennek ellenére a kiküldött anyagban hangsúlyozásra került az Adria, 

Rákóczi és Gombás András útszakaszon az elkerülő út kialakításának lehetősége, azonban 

most bízik abban, hogy nem kerül kialakításra, bár az önkormányzat költségvetési helyzetét 

figyelembe véve nem lát rá sok esélyt.  Mindezek után elmondta, hogy a városban valóban 

felül kellene vizsgálni az egyirányú utak kialakítását. Majd elmondta azt is, hogy nagyon 

gyakran közlekedik autóval, és problémát jelent az, hogy a szembejövő forgalom miatt több 

esetben is fel kell hajtani az útpadkára, mely rongálja a meglévő utakat. Tehát lehetne egy 

hatékonyabb közlekedést kialakítani, de előtte a lakossággal is egyeztetni kellene erről, 

továbbá fel kellene mérni azt, hogy nem lenne-e nagy megterhelés a lakosságnak, ha kerülnie 

kellene az egyirányúsítás miatt. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Felhívja a figyelmet arra vonatkozóan, hogy a határozat-tervezet mellékletének 6-os 

pontjában az előterjesztés tartalmazza az egyirányú utak kialakítását ott, ahol az út szélessége 

nem éri el a 4 métert. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elnézést kért, hogy ez elkerülte a figyelmét, de a Gombás András útnak a problémáját 

továbbra is fenntartja. Véleménye szerint alaposan végi kell gondolni minden lehetőséget.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
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A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2016. (II.25.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. Támogatja és elfogadja a koncepció felülvizsgálata során kialakult Közlekedési 

Koncepciót, mely a határozat mellékletét képezi.  

 

2. Támogatja a Képviselő-testület a 282/2006. (XII.14.) Kt. sz. határozatának 

módosítását, azzal, hogy a lakóutak kategóriából a gyűjtőutak kategóriába sorolja át az 

Aradi vértanúk, Árpád, Arany János, Gépállomás, Hősök, Szabó Magda, Táncsics, 

Zrínyi, Vasvári Pál utcákat. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Az 59/2016. (II.25.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS 

 

KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA 

 

 

2016 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 

 
1. Helyzetértékelés 

Ezen címszó alatt a közlekedés szempontjából mutatjuk be a város jelenlegi helyzetét. 

 

Belterületi utak hossza:  72.766 m 

Ebből burkolt:    61.133 m 

A 2014-es évben 15 db utcát (1.915 m) tudtunk mart aszfaltos burkolattal ellátni. 

Egyirányú utcák száma:  19 db 

 

Kiépített kerékpár út hossza:    3.980 m 

 

Járda hossza:    52.052 m 

A „Helyi és egyéb értékteremtő program” keretein belül volt lehetőségünk a betonelem 

gyártásra, melynek köszönhetően járdalapok készültek. Ezeket a lapokat az elmúlt időszakban 

a feújításra használtunk fel, így 21 db utcában sikerült a járókelők részére biztonságos 

közlekedést kialakítani. 

 

Gyalogos átkelőhelyek:   Petőfi u. Városi Sportcsarnok előtt 

Kossuth u. Magiszter Általános Iskola – Római 

Katolikus templom között 

     Kossuth u. Magiszter Általános Iskola előtt 

     Kossuth u. Posta előtt 

     Kossuth u. Kabay János Egészségügyi Központ előtt 

     Vasvári Pál u. Polgármesteri Hivatal előtt 

     Vasvári Pál u. Hársfa utcával szemben 

Engedélyezésre került a Kossuth u. – Ifjúsági u. egy-egy gyalogátkelőhely kialakítása a 

biztonságosabb iskolába jutás érdekében. 

    

Parkoló száma:   ingyenes  kb. 400 db  

fizetős   nincs      

 

Tömegközlekedés: 

Vasúti megállóhelyek:   Kabay János u. Vasútállomás 

     Bajcsy-Zsilinszky E. u. Egyházerdő 

A 2014. év őszén elindított peronmagasítási kérelmünkre a 2015-ös év november elején a  

MÁV Zrt. jóvoltából sikerült a Kabay János utcai megállóban a peronmagasítás és 

aszfaltozási munkák megvalósítása. 

 

Autóbusz megállóhelyek:  30 db autóbusz megálló 

Ebből 10 db megállónál nincs kiépített buszöböl, ezeken a helyeken az úttesten kell megállnia 

a buszoknak. 

 

Helyi járat:     jelenleg nincs  

A helyijárat visszaállításához fel kell mérni az igényeket, mert csak abban az esetben célszerű 

visszaállítani, amennyiben annak a fenntartási költségei megtérítődnek.     
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 14. § (2) 

bekezdése alapján 18 db belterületi utca neve került megváltoztatásra, illetve külterületi utak 

kerültek elnevezésre az alábbiak szerint: 

 

Jelenlegi közterületnév Új közterületnév 

Április 4. utca Könyves Kálmán utca 

Élmunkás utca Eszterházy utca 

Fürst Sándor utca Hankó László utca 

Gorkij utca Károli Gáspár utca 

Hámán Kató utca Dessewffy utca 

Kun Béla utca Kodály Zoltán utca 

Lenin utca Csontváry utca 

Partizán utca Károly Róbert utca 

Ságvári Endre utca Mária Terézia utca 

Sallai Imre utca Géza fejedelem utca 

Tolbuhin utca Szabó Magda utca 

Úttörő utca Dr. Lévai Sándor utca  

Vörös Csillag utca Bagdi Lajos utca 

Vörös Hadsereg utca Gombás András utca 

Zalka Máté utca Szögi Lajos utca 

Zsdanov utca Thököly Imre utca 

Révai József utca Urbán Béla utca 

Rajk László utca Albert Béla utca 

 

 

Jelenlegi hrsz./közterület 

megnevezés 

Új közterületnév 

0135/1 Paula liget út 

0189/1 Újfehértói út 

0199/1 Kashalma puszta út 

0300/3 Lyukas szík legelő út 

0300/7 Érpart dűlő út 

0352/2 Elő-hát dűlő út 

0295/2 Béke telep út 

0283/10 Téglagyár út 

0301/14 Biogáz út 

0301/23 Sertés telep út 

0371/3 Daráló út 

0751 Szőlőskert út 

0755/2 Varjúlaposi út 

0472/2 Zsellér szíki út 

075 Kincses út 

0381/1 Oláh-Nánássy út 

0381/2 Magtár út 

074/4 Király út 

074/11 Fürgesi út 

074/12 Méneslátó út 
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Útjaink közül a 3 legforgalmasabb, a város közlekedését alapvetően meghatározó út: a 

Kossuth Lajos utca, a Kabay János utca és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, mely egy szakasza 

a Magyar Állam tulajdonában, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 

vagyonkezelésében van. A városközpont forgalma a M3-as autópálya 2007-ben átadásra 

került szakasza következtében csökkent, viszont a 2013. július 1-jén bevezetett útdíj az autós 

forgalmat ismételten megnövelte. Amennyiben a Bajcsy-Zsilinszky E. u. tulajdonjogi cseréje 

a Petőfi S. utcával megvalósulna, akkor egy a várost körbefogó körút kialakítására lenne 

lehetőségünk,  melynek eredményeképpen a megnövekedett forgalom a belvárost elkerülné, 

ehhez azonban a  a Petőfi u. útburkolatát meg kellene erősíteni, mert nem erre a forgalomra 

lett tervezve. 

 

A hosszú távú elképzeléseink között szerepel a jóváhagyott településrendezési terv szerinti 

nyomvonalon a várost elkerülő út megépítése. Bár próbálkozásaink eddig nem jártak sikerrel, 

továbbra is szorgalmaznunk kell a megvalósítását, el kell érni, hogy szerepeljen az országos 

közúthálózat-fejlesztési tervében. 

 

Az 2015-ös évben kezdeményeztük az elkerülő út kialakítási lehetőségeit áttanulmányozni a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, viszont érdemlegest választ még nem tudtak adni az 

elterelést illetően.    

 

 

2. Célkitűzések: 
 

1. A város legbelső részét is átszelő 36-os számú főközlekedési út tehermentesítése egy 

elkerülő útvonal kialakításával, vagy súlykorlátozás bevezetésével.  

2. Kezdeményezni a Tiszavasvári közigazgatási területén kívül eső, Hajdúnánásra vezető 

útszakasz burkolatának javítását egészen az M3 autópálya felhajtóig, az illetékes 

közútkezelőnél.   

3. A város rendezettebbé és áttekinthetőbbé tétele érdekében a korábban már az 

önkormányzat által elfogadott önkormányzati gyűjtő utak listáját bővíteni kell, 

meghatározott önkormányzati lakó utak átsorolásával. 

4. Törekedni kell arra, hogy a város magja megőrizze a kisvárosi, mezővárosi jellegét. 

Szükség van a csendes területek megóvására, az utak melletti üres területek rendben 

tartására, fasorok gondozására. 

5. A kerékpárút további fejlesztése, a rendezési terv ennek megfelelő módosításával. 

6. Egyirányú utak kialakítása ott, ahol az út szélessége nem éri el a 4 métert. 

7. Bűdi városrész és a városközpont utcáiban a burkolat javítása zúzott kővel, 

martaszfalttal,  illetve melegen hengerelt aszfalttal.  

8. Az üdülőben lévő utak javítása, legalább zúzott kővel való kialakítása, illetve az 

odavezető kerékpárút felületének újbóli leaszfaltozása. 

9. Járdák további felújítása, újak kialakítása azon utcákon ahol nincs. 

10. A Kossuth u. – Ifjúság u. engedélyezésre került gyalogosátkelőhely kialakításának 

megvalósítása. 

11. Kezdeményezni a Vasvári Pál u. a Penny Market üzlet előtt egy gyalogosátkelőhely 

kialakítását, amely biztonságosabbá tenné a közlekedést. 

12. Kezdeményezni a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcán a Zrínyi u. találkozásánál 

gyalogosátkelőhely kialakítását, a megnövekedett gyalogos forgalom miatt.  

13. További parkolók kialakításának megvizsgálása. 

14. Vasúti átjárók biztonságosabbá tétele, kezdeményezni a MÁV Zrt. felé félkarú 

sorompók kihelyezését, illetve a fénysorompók megvilágításait ledesre cseréltetni. 



100 

 

15. Szilárd burkolattal ellátni azon autóbuszmegállókat, amelyek még nem rendelkeznek 

vele. 

 

 

3. Elkerülő útvonal a 36-os számú főközlekedési út tehermentesítésére 

 

Településünk főforgalmi útjai országos közutak, melynek fenntartása és a rajta lévő forgalmi 

rend kialakítása a közút kezelőjének a feladata, ebben az önkormányzat csak véleményező, 

javaslattevő szerepet lát el. 

 

A legjelentősebb forgalom ezen az útvonalon van, ez az útszakasz adja a település gerincét, 

ennek következtében a legtöbb probléma is itt jelentkezik a forgalomszabályozás 

szempontjából. A legnagyobb gondot a túlterheltség okozza, amelynek megoldását 

végérvényesen a várost elkerülő útvonal kiépítése jelenthetné, de ennek megvalósulásáig is 

szükség van egy települési szinten megvalósítható elképzelés kidolgozására.  

 

Az elkerülő útvonal nyomvonala a 36-os számú fkl. út és Adria utca kereszteződésétől az 

Adria utca teljes hosszában húzódna végig – egy telek kisajátításával - a Rákóczi utcán, a 

Gombás András utcán át egészen a Kabay János utcáig, majd a Petőfi utcai hármas 

elágazásnál kapcsolódna be a 36-os számú fkl. útba. Jelenleg az Adria utca a 36-os számú fkl. 

úttól a Mártírok u. elágazásáig szilárd burkolatú. 

 

Ezek következtében az Adria utcát végig szilárd burkolattal el kellene látni, és összeköttetésbe 

kellene hozni a Rákóczi utcával, biztosítva ezzel a folyamatos haladás lehetőségét és a város 

forgalmába való bekapcsolódását. 

A kijelölt nyomvonalon a Rákóczi utca végénél lévő magáningatlan kisajátításával az 

elképzelés megvalósítható lenne. A létrejövő elkerülő útvonalnak megfelelő szélességben és 

minőségben kell rendelkezésre állnia, hogy megfeleljen annak az elvárásnak, hogy 

tehermentesítse a városközpont forgalmát. Ehhez szükséges lenne a Rákóczi u. és a Gombás 

András u. kiszélesítése. 

 

 

4. A város közlekedésének szempontjából a települést 6 nagyobb területre oszlik, amely 

az 1. számú mellékleten szerepel, ezek a: 

 

I. Egység – Vasvári Pál – Déryné – Szél – Bereznai – Víz –Szilágyi – Vásártér utak által 

körülhatárolt terület 

II. Bajcsy Zs. E. – Zrínyi – Bartók B.- Vasvári Pál – Egység – Vásártér utak által 

körbezárt terület 

III. Petőfi S. – Kossuth - Arany János – Hősök – Bajcsy Zs. E. utak által körülzárt terület 

IV. Kabay János és Petőfi utak találkozásánál lévő hármas elágazástól a Kabay János utca 

a Gombás András úti elágazásig – Gombás András utca – Rákóczi utca – Adria utca a 

36-os sz. fkl.-úthoz való csatlakozásáig, valamint a 36-os számú fkl. út várost 

kettészelő szakasza által körbezárt terület 

V. Belvárosi rész: a 36-os számú fkl. út Arany János úti elágazásától a Vasvári Pál utca 

Bartók úti elágazásáig – Bartók – Zrínyi – Hősök – Arany János utak által 

körülhatárolt terület.  

VI. Üdülő terület 
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közlekedésszabályozási körzet: 

 

A Bűdi településrészen több olyan utca is van, amelynek nincsen útalapja, nincsen 

zúzottkővel megszórva. Ezért célszerű lenne ezeknek az utcáknak az állagjavítása, útalappal 

és zúzott kővel való ellátása. Ezáltal az I. körzetben a közlekedési feltételek sokat javulnának.  

 

közlekedésszabályozási körzet: 

 

A Bajcsy Zsilinszky E. u.-n a kerékpárút folytatásának kialakítása a Találkozások házától 

egészen az Egyház erdőig. Az utak állagának a javítása. 

 

közlekedésszabályozási körzet: 

 

A körzetnek több megoldásra váró gócpontja is van. 

Az egyik a Petőfi u. – Hősök u. – Gépállomás u. - 36-os számú fkl. út csomópontja, itt a 

forgalom biztonságosság egyik befolyásoló tényezőjének tekinthető a kanyarodó főút, amely a 

lekanyarodó autósoknak sokszor okoz problémát. A megoldás talán egy körforgalom 

kialakítása lehetne, de mivel érintve van a 36. sz. fkl. út, így a közút kezelőjének a feladata és 

költsége a megfelelő állapotok biztosítása, ebben az esetben az önkormányzatnak a tervezett 

útviszonyok kialakításában csak véleményező és javaslattevő szerepe van. 

Ebben a csomópontban még nehezítő körülményként lép fel a Gépállomás utcáról érkező 

gyalogos forgalom, ami a főúton halad át az óvoda és az általános iskola felé. 

Megfontolandó egy korláttal ellátott járda kialakítása a főút mellett a Sportcsarnok oldalában, 

így szabályosan közlekedhetnének át a főúton meglévő gyalogosátkelő használatával. 

 

A Gépállomás utcai vasúti átjáró biztonságosabbá tétele nagyon fontos lenne. A MÁV Zrt. 

tájékoztatása szerint pályázat útján a fénysorompót ledes világítással fogja ellátni. A félkarú 

sorompó kialakításához szükséges az út kiszélesítése és oszlopok áthelyezése, amire nincsen 

saját forrásuk, ezért az csak akkor valósítható meg, ha ezt az önkormányzat megcsinálja, vagy 

pályázat adódik a megvalósításához. 

 

A Kossuth u. – Kinizsi u. – Albert Béla u. – Ifjúság u. találkozási pontjában gyalogos 

átkelőhely kialakítása lenne célszerű, mely hatással lenne biztonsági szempontból az Ifjúság 

utcára kanyarodó autósokra, a gyalogos-, és kerékpáros forgalomra.  

Az Ifjúság u. forgalom lebonyolítását, az utcában elhelyezkedő iskolát és óvodát figyelembe 

véve fontos a biztonságos közlekedés kialakítása érdekében a forgalom lassítása, melyet 

forgalomcsillapító bordák kihelyezésével oldottunk meg. 

 

A Hősök utcán forgalom csillapító bordák elhelyezése az Ifjúság u. kereszteződésénél, mert 

ez az egyik főközlekedési útvonala az  általános iskolába igyekvő gyerekeknek. 

 

A Petőfi úti iskola melletti és mögötti területek további szilárd burkolatú utakkal történő 

ellátását az önkormányzat szem előtt tartja, viszont a költségeket tekintve jelenleg nincs rá 

lehetőség.  

 

A Kossuth utcán lévő általános iskolához kapcsolódóan parkoló helyek kialakítására van 

szükség. 
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közlekedésszabályozási körzet: 

 

A város központját elkerülő útvonal (Gombás András u. – Adria u. nyomvonala) kiépítésének 

szükségessége valamint részletezése a közlekedési koncepció elején kidolgozásra került. 

A Gombás András utcát kellő szélességűvé lehet alakítani ahhoz, hogy a Kabay János utcára 

történő biztonságos kikanyarodás valamint az arra történő bekanyarodása biztosított legyen. A 

kereszteződés kiépítésénél figyelembe kell venni továbbá a Fehértói út csatlakozását a Kabay 

János utcához valamint a vasúti átjárót, mely jelenleg fénysorompóval ellátott. 

Az autópálya megépítésével a 3502. számú Hajdúnánást Tiszavasvárival összekötő út szerepe 

és terhelése jelentősen nőtt. Ezért nagyobb gondot kell fordítani a kerékpáros forgalom 

biztonságossá tételére, ennek érdekében tovább kell fejleszteni a kerékpárút hálózatunkat 

Hajdúnánás irányába, ezáltal a kerékpáros forgalom kitilthatóvá válna az úttestről.  

A Városi Piac parkolási rendjének kialkítása, a hozzá tartozó parkolók számainak 

növelésével.  

 

Belvárosi rész: 

 

Igen fontos cél lehet a város központjában a megnövekedett teherautó forgalom csökkentése, 

egy csendesebb belváros kialakítása.  

 

Fontos feladatként jelentkezik új parkoló felületek kijelölése a településrendezési terv 

felülvizsgálata során. 

Az Attila tér mellett a Báthori és Wesselényi utca kereszteződésében lévő önkormányzati 

ingatlanon kialakított teniszpálya valószínűleg sok látogatót fog vonzani, így parkolóhelyek, 

kerékpártárolók elhelyezésére is szükség lehet. 

 

A forgalom lassítása érdekében a Krúdy lakótelepet valamint az Ifjúság utat a Kossuth utca és 

a Hősök u. között lakó-pihenő övezetté kellene alakítani, mert míg a Krúdy utcán a sűrűn 

lakottság és a lakóövezet zaj- és rezgésvédelme, valamint a játszótér biztonsága szolgáltat 

megfelelő indokot, addig az Ifjúság úton az óvoda és általános iskola megléte és a 

gyermekforgalom igazolja a szükségességét. Ez néhány jelzőtáblával és sebességcsökkentő 

bordákval oldható meg. 

 

Az Ifjúság utcán a teherforgalom kitiltása (kivéve az áruszállítást) indokoltnak látszik az ezt 

szabályozó táblák mindkét irányba való kihelyezésével. Ugyanez lenne célszerű a Krúdy 

utcán is, illetve ez a probléma lakó-pihenő övezet kialakításával is megoldható.  

 

Meg kell vizsgálni az Arany János u. - Kossuth u. kereszteződésében lévő csomópont 

terhelése csökkentésének a lehetőségét. A Gimnázium, a posta, valamint a sarki üzletek 

nagyon forgalmassá és beláthatatlanná teszik ezt az elágazást. Ráadásul a Kossuth utcával 

párhuzamosan, amellett húzódó kerékpárút valamint gyalogjárda továbbá a közelben található 

jelzőlámpás forgalomirányító létesítmény és a buszmegálló tovább rontják a helyzetet. A 

balesetek elkerülése érdekében célszerűnek látszik a Kossuth L. utca túlsó oldalát gyalog és 
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kerékpárúttá alakítani, és az Arany János utca felől való kihajtást jelzőlámpás 

forgalomirányítással biztosítani. 

 

VI. Üdülő: 

 

Az üdülő övezetben lévő utcák burkolatának a javítása, legalább zúzott kővel való 

megborítása. Járda kialakítása, mivel ebben a városrészben nincs, így az idelátogatók az 

utcákon közlekednek gyalogosan.   

 

5. Kerékpárút fejlesztése: 

 

Az autópálya átadását követően megnövekedett forgalom indokolttá teszi, hogy a már 

meglévő kerékpárút hálózatunkat pályázati lehetőségek igénybe vételével tovább bővítsük. 

A 1. sz. mellékleten is bejelölt módon a 36-os számú fkl. út mellett, azzal párhuzamosan a 

Polgári hídig; Hajdúnánás irányába Tedejig, de legalább a Téglagyárig; Nyíregyháza irányába 

a Vörösvári úton a Temetőtől a Vörösvári út mentén egészen a bekötőút végéig kell 

továbbfolytatni a kerékpárutak kiépítését.  

 

Továbbá az idegenforgalmi szempontokat figyelembe véve, egy kerékpárút kiépítése 

Tiszavasvári és Tiszadob között lehetőséget adna a megújult tiszavasvári Strandfürdő és a 

tiszadobi Andrássy kastély közös megismerésére, a látogatók térségbe vonzására. Ehhez 

szükséges vizsgálatokat folytatni és egyeztetéseket végezni Tiszadob Nagyközség 

Önkormányzatával.  
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés az EKIK igazgatója magasabb vezetői pótlékának, 

kereset-kiegészítésének megállapításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Cziáky Tímea köztisztviselő 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

60/2016.(II.25.) Kt. számú 

 határozata 

 

Az EKIK igazgatója magasabb vezetői pótlékának, kereset-kiegészítésének 

megállapításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv. 70.§ (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 19. §-ában meghatározott 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Illetménye: 

 

- magasabb vezetői pótlék:        80.000,-Ft 

- határozott időre szóló kereset-kiegészítés:      50.000,-Ft 

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az EKIK igazgatói megbízásával kapcsolatos 

munkáltatói feladatok ellátásáról 2016. április 01. napjától. 

 

 

Határidő: esedékességkor        Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                      polgármester 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a 2016. évi fogyatékos ellátási szerződés megkötésének 

kezdeményezéséről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2016. (II.25.) Kt. számú 

 határozata 

 

a 2016. évi fogyatékos ellátási szerződés megkötésének kezdeményezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a 2016. évi fogyatékos ellátási 

szerződés megkötésének kezdeményezéséről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 

 

1. kifejezi azon szándékát, hogy - amennyiben a fogyatékos személyek otthona és 

finanszírozása tárgyában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő 

2016. évi végleges megállapodás megkötésére 2016. március hónapban nem kerülhet 

sor - kéri a Főigazgatóságot, hogy a támogatási előleg kifizetéséhez szükséges 

szerződés-tervezetet 2016. március hónapban küldje meg az önkormányzat 

részére, annak érdekében, hogy a március hónapban esedékes Képviselő-testületi 

ülésen a szerződés-tervezetről döntést hozhasson; 

 

2. kéri a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatását a támogatott 

lakhatás feltételeinek megvalósítására vonatkozóan; 

 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy 

a.) a döntésről a határozat egy példányának megküldésével tájékoztassa a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságot; 

b.) a Főigazgatóság válaszáról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

Határidő: haladéktalanul,     Felelős: Dr. Fülöp Erik 

illetve 3. b.) pont esetében esedékességkor     polgármester 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban 

megüresedett irodák bérbeadásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

62/2016. (II.25.) Kt. számú  

határozata 
 

A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodaházban megüresedett irodák bérbeadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 
 

I. 

1.1 A Képviselő-testület 2016. március 01-től határozatlan időtartamra bérbe adja a TIVA-

Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a Tiszavasvári, Ady 

E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház emeleti részén található – korábban a KLIK 

Tiszavasvári Tankerülete által bérelt – 14,45 m2, 11,50 m2 nagyságú irodahelyiségeket a 

határozat 1. sz. mellékletében található Bérleti szerződésben foglaltak szerint. 

1.2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. 

vezetőjét a Képviselő-testület döntéséről, valamint felhatalmazza a polgármestert a Bérleti 

szerződés megkötésére. 

 Határidő: 2016. február 29.   Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a KLIK Tiszavasvári 

Tankerületének igazgatóját a Képviselő-testület döntéséről, valamint felhatalmazza a 

polgármestert a határozat 2. sz. mellékeltében található Bérleti-szerződést módosító 

megállapodás megkötésére. 

 Határidő: 2016. február 29.   Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

3.   Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vasvári Pál Múzeum vezetőjét a Képviselő-

testület döntéséről. 

Határidő: azonnal    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

II. A Képviselő-testület nem támogatja a Tiszavasvári Média Egyesület irodahelyiség ingyenes 

használatba adására vonatkozó kérelmét, azaz nem adja a Tiszavasvári Média Egyesület 

ingyenes használatába Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház földszinti 

részén található 7 m2 nagyságú, jelenleg a Vasvári Pál Múzeum részére bérbe adott 

irodahelyiséget. 

  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Média 

Egyesület vezetőjét a Képviselő-testület döntéséről. 
  

Határidő: azonnal    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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62/2016.(II.25.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2016. (II.25.) Kt. számú 

határozata alapján 

egyrészről:  

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

PIR sz.:   732462,  

KSH száma:   15732468-8411-321-15,  

adószám:  15732468-2-15,  

bankszámla száma: 11744144 -15404761 

képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 

 

másrészről:  

TIVA-Szolg Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

székhely:   4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8.,  

adószám:   11255644-2-15,  

bankszámla száma:  ……………….. 

cégj.szám:   15-09-063127 

képviseletében Szabó András ügyvezető, mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő)  

 

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi, a Tiszavasvári Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. szám 

alatti, egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m2 alapterületű irodaház 

emeleti részén található 2 db irodahelyiséget (14,45 m2 , 11,50 m2), melyek összes alapterülete 

25,95 m2.  

 

A bérelt irodák a szerződés mellékletét képező alaprajzon 116. és 117. számmal vannak jelölve. 

 

2. A bérlet 2016. március 01. napjától határozatlan időtartamra szól. 

 

3. A Bérlő részére az 1. pontban szereplő irodák az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak 

szerint kerülnek átadásra. 

 

4. A Bérlő az irodák bérlete után 2016. évben havonta 8.382 Ft (323 Ft/m2/hó) + ÁFA bérleti díjat, 

valamint az 5./ pontban szereplő költségeket számla ellenében, az abban megjelölt fizetési 

határidőig, de legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési számlájára.  

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a havi bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt 

megemelje az éves inflációs ráta figyelembevételével. 

 

5. Felek megállapítják, hogy Bérlő a bérleti díjon kívül köteles megfizetni az ingatlan használattal 

kapcsolatban felmerülő költségeket az alábbiak szerint:  

 

a./ Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő teljes mértékben megfizeti az általa kizárólagosan 

használt helyiséghez kapcsolódó mindennemű költséget a kiállított közüzemi számlák 

alapján, azaz a fűtés-, villamos energia díját, a Bérlő által foglalkoztatott … fő dolgozói 
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létszám figyelembe vételével számított vízdíjköltséget, valamint a Bérlő által foglalkoztatott 

dolgozói létszám arányában számított hulladékszállítási díjat. 

 

b./ Bérlő vállalja, hogy az 5.a./ pontban meghatározott költségviselés mellett megfizeti az épület 

üzemeltetése során felmerülő összes közös költségnek – azaz a közös helyiségek fűtési-, 

villamos energia költségeinek, a felvonó üzemeltetési költségének - a kizárólagosan 

használt helyiség alapterületével arányos mértékét.” 

 

6. Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban szereplő helyiségekben található ingóságra a 

Bérlő köt vagyonbiztosítást. 

 

7. A bérleti szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 

 

8. Bérbeadó jelen szerződést önkormányzati, vagy állami érdekből, két hónapos felmondási idővel 

írásban felmondhatja. 

 

9. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése 

esetén a Bérlő cserehelyiség biztosítására nem tarthat igényt. 

 

10. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleményt jó gazda 

gondosságával használja, azt nem adja bérbe, és egyéb módon nem terhelheti meg. Továbbá az 

ingatlanra vonatkozó vagyon-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartja.  

 

11. A Bérlő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen felel.  

 

12. Bérlő a bérleményen történő átalakításokat kizárólag a jogszabályi előírások betartása mellett, 

a Bérbeadóval történő előzetes hozzájárulás mellett végezheti el. 

 

13. Bérlő köteles az indokolt karbantartási, állagmegóvási feladatok ellátására és ezen feladatok 

ellátásából eredő költségek viselésére. 

 

14. A Bérlő a bérleti szerződés megszűnését követően köteles a bérleményt tisztán, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadó részére visszaadni. 

 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 

16/2009.(IV.27.) önkormányzati rendelete, valamint a Ptk. szabályai  az irányadóak. 

 

Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és 

nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, megállapítva, hogy a 

szerződéssel kapcsolatos nyitott kérdés nem maradt. 

 

Tiszavasvári, 2016. ….. 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  TIVA-Szolg Településszolgáltatási 

 Bérbeadó  és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

 képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester  bérlő 

  képv.: Szabó András ügyvezető 
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62/2016.(II.25.) Kt. sz. határozat 2. sz. melléklete 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 

 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2016. (II.25.) Kt. 

számú határozata alapján 

egyrészről:  

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye:       4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

képviseli:       dr. Fülöp Erik polgármester 

adóigazgatási azonosító száma:    15732468-2-15 

bankszámlaszáma:      11744144-15404761 

törzsszám:    732462 

 mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 

 

másrészről:    

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye:     1051 Budapest, Nádor utca 32. 

képviseli:     … elnök 

adóigazgatási azonosító száma:  15799658-2-41 

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00331171-00000000 

KSH statisztikai számjele:   15799658-8412-312-01 

 mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő)  

 

között a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban lévő irodák 

bérbeadása tárgyában, 2015. május 21-től létrejött bérleti szerződés módosítására az alábbiak 

szerint: 

 

Előzmény: 

A KLIK Tiszavasvári Tankerülete irodái 2013. február 01-től a 4440 Tiszavasvári, Ady Endre 

út 8. szám alatti, Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló Térségi Szolgáltatóház 

I. emeletén kerültek kialakításra. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – saját 

kezdeményezésére – az általuk bérelt irodák közül két, összesen 25,95 m
2
 nagyságú irodát 

2016. február 29-vel visszaad az Önkormányzat részére. Ezáltal 2016. március 01-től csökken 

a bérelt irodák alapterülete, valamint csökken a foglalkoztatott dolgozók létszáma. 

 

1. Az eredeti szerződés 1./ pontja 2016. március 01-től az alábbiak szerint változik: 

 

„ 1. A szerződés tárgya 
1.1.  Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a tiszavasvári 2866 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Ady Endre út 8. szám alatt található 

Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű irodaház I. emeletén lévő 118., 119., 120. számú 

irodák (alapterületük: 22,45 m
2
; 14,56 m

2
; 44,43 m

2
). 

 

1.2.  Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az 1.1. pontban 

megjelölt irodákat (a továbbiakban: bérlemény), melyek a szerződés 1. számú mellékletét 

képező alaprajz másolaton a bevonalkázott helyiségeknek felelnek meg. A bérlemény 

összes alapterülete 81,44 m
2
.” 
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2. Az eredeti szerződés 3./ pontja 2016. március 01-től az alábbiak szerint változik: 

 

„3. Bérleti díj 
3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a havi bérleti díj: 26.305.- Ft + ÁFA, azaz: 

Huszonhatezer-háromszázöt forint + ÁFA, mely összeget Bérbeadó tárgyhó 30. napjáig 

kibocsátott számlája alapján Bérlő a számla kézhezvételét követő 8 napon belül átutal a 

Bérbeadó 1174144-15404761 számú számlájára.  

 A KLIK Tiszavasvári Tankerülete részéről a teljesítési igazolás kiállítására jogosult 

személy a számla kézhezvételekor aláírásával igazolja a teljesítést, ami alapján a kifizetés 

kezdeményezhető.  

 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj összegét évente a KSH által közzétett 

előző évi inflációs rátának megfelelő mértékben módosítják. Az első korrekció ideje 

2015. március 10. 

 

3.3. Közüzemi díjak 

A bérleti díj nem tartalmazza a bérlemény közüzemi díjait, ezért felek megállapítják, hogy a 

Bérlő a bérleti díjon kívül köteles megfizetni az ingatlanhasználattal kapcsolatban felmerülő 

költségeket az alábbiak szerint:  

 

3.3.1 Bérlő teljes mértékben megfizeti az általa kizárólagosan használt helyiségekhez 

kapcsolódó mindennemű költséget (fűtés, villamos energia, 4 fő foglalkoztatott dolgozó 

alapján számított vízdíjköltség, 4 fő foglalkoztatott dolgozó alapján számított 

hulladékszállítási díj). 

 

3.3.2  Bérlő megfizeti az épület üzemeltetése során felmerülő összes közös költségnek (közös 

helyiségek fűtési-, villamos energia költségei, a felvonó üzemeltetésének költségei) a 

kizárólagosan használt helyiségek alapterületével arányos mértékét. 

 

3. Az eredeti bérleti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

 

 

Jelen szerződés-módosítást a felek kölcsönös elolvasás és megértés, valamint egységes 

értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták. 

 

 

Tiszavasvári, 2016. …. 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
            Bérbeadó    Bérlő 

             képv.: Dr. Fülöp Erik polgármester                                    képv.: … 

  elnök  
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Média Egyesület bérleti díj hátralék 

megfizetésére vonatkozó kérelméről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

63/2016. (II.25.) Kt. számú  

határozata 

 

Tiszavasvári Média Egyesület bérleti díj hátralék megfizetésére vonatkozó kérelméről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

A Képviselő-testület elutasítja a Tiszavasvári Média Egyesület kérelmét, és nem járul hozzá 

ahhoz, hogy a Tiszavasvári Média Egyesület által bérelt Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti 

iroda bérleti díja és rezsi díja törlésre kerüljön. 

Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Média Egyesület elnökét a 

Képviselő-testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés 2016. évi közmunka programok jóváhagyásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a határozat-tervezetet kérné kiegészíteni az alábbi mondattal: „Felhatalmazza 

a Képviselő-testület a polgármestert, hogy amennyiben év közben lehetőség nyílik új 

közmunka program elemekre pályázni, úgy az igényt nyújtsa be, melyről utólag tájékoztassa a 

Képviselő-testületet”. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője: 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a testületi ülést megelőzően érkezett meg a minisztériumi 

döntés, amely a start munkaprogram jóváhagyásáról szól. Úgy véli, hogy eredményesen 

tárgyaltak ebben a témakörben, hiszen 263.751.547 Ft támogatást kap Tiszavasvári a Start 

munkaprogram megvalósítására, melyből kiemelte a mezőgazdasági projektet, amely 

99.812.729 Ft támogatásban részesül. A start munkaprogram a terveik szerint 2016. március 

1-jével el is tud indulni, azonban az önkormányzati és egyéb programok indulásáról még 

nincsen pontos információ, sem az indulás dátumáról, sem a létszámok vonatkozásában. 

Mindezek után a Gyár utcai bölcsődéhez, illetve az óvodához vezető útszakasz állapotával 

kapcsolatban megjegyezte, hogy nincs tudomása arról, hogy mikor kerülhet sor ezen 

útszakaszok felújítására. Rendívül baleset veszélyes, akik naponta ott járnak, tapasztalják, 

hogy beláthatatlan az a szakasz, továbbá a parkolási lehetőség sem megoldott, hiszen a 

jelenlegi parkolók még a 80-as években épültek, és akkor még nem erre a gépjármű 

forgalomra volt tervezve. Kérte, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor helyezzenek el ott 

is egy olyan tükröt, mint amit a városban már több ponton is elhelyeztetek, mert ha 

befordulnak arra az útra, nem mindig lehet látni, hogy ki merről akar kijönni. Majd elmondta 

azt is, hogy a Start közmunka programnál van egy elem, ami az ő javaslatára került bele. 500 

db házszám tábla készítése is megvalósul majd a helyi sajátosságos programmenetben. 

Tapasztalja azt, hogy még az utcanév táblák nincsenek lecserélve, ami többször jelentett 

problémát, mert nem mindenki tudja még az új utca neveket. A Vörös hadsereg utcán, vagyis 

már a Gombás András utcán is tapasztalta, hogy még csak a régi utcanév van kitéve. Kérte, 

hogy mihamarabb orvosolják. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte hivatalvezető úr tájékoztatását. Örömmel vették, hogy valóban csak jól 

ötleteltek a közmunka program kalkulálása során, és a minisztérium is teljes mértékben 

támogatta a kérelmüket. Ez valóban egy nagyon szép összeg, külön a mezőgazdaságra 

vonatkozik, az pedig egy jelentős tétel. Ezért biztos benne, hogy jelentősen fognak tudni 

fejleszteni ebben az évben. A másik két felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a tükör 

kérdéskörét támogatja, mellyel kapcsolatban még egyeztetni fognak hivatalvezető úrral, hogy 

pontosan hova is gondolta elhelyezni. Tudomása szerint az utcanév táblák lecserélésével már 

folyamatban van.  

 

Kovács Edina köztisztviselő: 

A megrendelésre kerülő utcanév táblák már megérkeztek, melyek a Városi Kincstár 

munkatársaival folyamatosan felhelyezésre kerülnek.  
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Császár József Sándor képviselő: 

Megköszönte járásvezető úr támogatását, hogy pozitívan állt a kérdéshez és valóban sikerült 

szinte 100%-osan kihasználni azt a projektet, ami a város fejlődését szolgálja. 

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Megjegyezte, hogy ő is szeretne csatlakozni hivatalvezető úr utcanév táblák elhelyezésével 

kapcsolatos kéréséhez, hiszen neki az ügyeleten is szükséges lenne egy olyan listát felvezetni, 

ami tartalmazza a régi neveket, illetve azt, hogy mire változott meg. A GPS még a régi 

neveket tartalmazza, és így nem tudják megtalálni a betegeket. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ezt a kérdéskört is megpróbálják minél hamarabb orvosolni. 

 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

64/2016. (II.25.) Kt. számú 

határozata 

 

a 2016. évi közmunka programok jóváhagyásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a 2016. évi közmunka programok 

jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

 

 

1.) A 2016. évi közmunka programokat a határozat melléklete szerinti adattartalommal 

elfogadja és jóváhagyja. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben év közben lehetőség nyílik új közmunka 

program elemekre pályázni, úgy az igényt nyújtsa be, melyről utólag tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

 

Határidő: azonnal             Felelős: Dr. Fülöp Erik 

                                                                                                    polgármester 
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1. melléklet a 64/2016. (II.25.) Kt. határozathoz 

 

VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI 
4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. 

Bankszámlaszám: 11744144-15445964 
Adószám: 15445964-2-15 

E-mail: postmaster@varosikincstar.t-online.hu 

Iktatószám:153/2016.            Telefon: 42-520-052, 520-053 

 

Tájékoztató 2016. évi startmunka programokról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának a korábbi évekhez hasonlóan 2016. évben is 

lehetősége van startmunka programokat indítani, ebben közfoglalkoztatottak 

foglalkoztatásához illetve eszközbeszerzéshez támogatást igényelni.  

A 2016. évi tervek első variációit 2015. év októberében nyújtottuk be a Tiszavasvári Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részére.  

Ezt követően több egyeztetés után végül 2016. február 2-án egy egyeztető tárgyalás zajlott az 

alábbi szereplők részvételével, melyen megtárgyalásra került az Önkormányzat igénye: 

dr. Fülöp Erik, Tiszavasvári Város Polgármestere, 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna, Tiszavasvári Városi Kincstár vezetője, 

Császár József, Tiszavasvári Város Önkormányzati képviselője, 

dr. Hosszú József SZSZBMKH Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, 

Treszkai József SZSZBMKH Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője, 

Bulátkó Attila, SZSZBMKH Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály vezetője,  

Lipők Csilla jegyzőkönyvvezető 

 

Ezt követő héten kellett véglegesíteni a támogatási igényt a tárgyaláson megbeszéltek alapján 

az ehhez kapcsolódó program webes felületén.  

Ezek alapján 2016. évben 5 program indítását tervezzük március 1-jétől: belvízelvezetés 

projekt, helyi sajátosságokra épülő program, illegális szemétlerakás felszámolása projekt, 

közút projekt, mezőgazdasági projekt. 
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Az egyes programok leírásai a következők:  

 

Belvízelvezetés projekt: 

A település belvízelvezető rendszerének folyamatos karbantartása, az ároktakarítások, 

csapadékelvezetők tisztítása, rácsok, csatornafedelek cseréje kiemelten fontos önkormányzati 

feladat. A korábbi évekhez hasonlóan tervezzük 50 km hosszan belvízelvezető árkok 

takarítását. Tervezzük továbbá csapadékelvezető rácsok és csatornafedelek készítését szükség 

szerint 2 fő szakmunkással. A közút programhoz kapcsolódva a következő utcákon tervezzük 

az árkok takarítását: Akác út, Bacsó B u, Csillag u, Dobó I u, Egység út, Február 1 u., 

Gárdonyi Géza u., Honfoglalás u., Lónyai u., Nagy s. u., Salétromkert u, Szabolcska M. u. 

Szent I. u. Víg u, Víz u,. Ezen felül külterületi árkok tisztítása pl. Sopron út és környéke. 

Tervezzük kb. 20 db csatornafedél, és 20 db rács cseréjét a programban, illetve az árkok 

mentén zöldhulladék eltávolítását 200 m3 mennyiségben. Az árkok menti terület kaszálása, 

fűnyírás szintén nagyon fontos állandó karbantartási feladat. A program megvalósításához 

további fűkasza beszerzését tervezzük egyrészt a kapacitás bővülés miatt, illetve a meglévők a 

folyamatos használat során elhasználódnak. 

 

Helyi sajátosságokra épülő program: 

A program során tervezzük betonelemek gyártását a korábbi évekhez hasonlóan, jelenleg egy 

15 fős brigáddal, és 1 brigádvezetővel október 31-ig. Tervezzük szakmunkás munkaerővel 

virágládák, hulladékgyűjtő edények készítését, valamint a város közterületein filagóriák 

felújítását, 500 db utcai házszám tábla készítését faanyagból. Ez szintén egy 10 fős brigád 

lenne, 2017.02.28-ig foglalkoztatva. Továbbra is terv a komposztálás a városban keletkező 

zöldhulladékokból, melynek a helyét a Soproni útra tervezzük. Ezt egy 10 fős brigáddal 

tervezzük és egy brigádvezetővel október 31-ig. 

 

Illegális szemétlerakás felszámolása projekt: 

Önkormányzatunk tervezi folytatni az illegális hulladéklerakók felszámolását, melyet 

önerőből nem tudna megoldani. Sajnos az üdülőterületen, a Széles, Keskeny úton, a 

Sportcsarnok meletti területen, illetve a város több pontján is jelentős mennyiségű illegális 

hulladék kerül kihelyezésre a lakosok részéről, melyeket közmunkásokkal megpróbálunk 

folyamatosan eltakaríttatni, és elszállítani a fertőzések elkerülése miatt is. A megtisztítandó 

terület nagyságát 5500 m2-re, az összegyűjtendő hulladék mennyiségét kb. 315 m3-re 

becsüljük. Az illegális hulladékok összeszedését, azok gyűjtőkonténerekben történő 
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elhelyezését meg tudjuk oldani közfoglalkoztatottakkal, de annak elszállítását saját 

gépjárművel nem tudjuk elvégezni, ezért a konténerszállítás költségét az egyéb költségek 

között szerepeltetjük. 

 

Közút projekt:  

A települési közúthálózat rendbetételét, útpadkák javítását az előző évekhez hasonlóan 55 km 

hosszan tervezzük a még javításra váró útszakaszokon. Ezen feladatot kiegészítjük az utak 

melletti területek takarításával, bozótvágással, kaszálással, útra hajló ágak lenyesésével. A 

programban tervezzük még járdajavítást is a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat 

közfoglalkoztatottai által gyártott járdalapok lerakásával kb. 3 km hosszúságban az alábbi 

utcákban: Akác út, Bacsó B út, Bajcsy-Zs u., Gorkij út, Lónyai u., Munka út, Nagy S út, Szent 

I. u., Víz út. Az útpadka javítását a következő utcákban tervezzük, ami egyben a belvíz 

projekt ároktakarítási utcái is: Akác út, Bacsó B u, Csillag u, Dobó I u, Egység út, Február 1 

u., Gárdonyi Géza u. , Honfoglalás u., Lónyai u., Nagy s. u. , Salétromkert u, Szabolcska M. 

u. Szent I. u. Víg u, Víz u. A beszerezni kívánt emelőkosár segítségével ágvágást végeznénk, 

így megelőzhetnénk a balesetveszélyeket, illetve elvégezhetnénk a magasabb fák szükséges 

metszését is a közutak mellett. A program végrehajtásával kb 10.000.000 Ft megtakarítással 

számolunk, hiszen ezt a feladatot nem kell vállalkozótól megrendelni, hanem az 

önkormányzat saját dolgozóival elvégeztetheti. A korábbi programban vásárolt ágaprító 

géppel továbbra is végeznénk a zöldhulladékok (a kitermelt zöldhulladék mennyiségét 300 

m3-re becsüljük) aprítékolását, melyet komposztáláshoz használnánk fel, ami egy másik 

önkormányzati program része. 

 

Mezőgazdasági projekt: 

A mezőgazdasági programunk több részből áll össze: sertéstartás a Vasvári P. úti telephelyen,, 

növénytermesztés a Sopron úti önkormányzati földterületeken. 30 ha területen búza, 10 ha 

területen árpa termesztését tervezzük, melyet a sertések takarmányozásánál tudunk 

hasznosítani. Zöldségtermesztés, elsősorban konyhakerti növények termesztése (paradicsom, 

paprika, uborka) 0,4 ha területen folytatnák, illetve a parkokba kiültetendő virágok nevelését, 

ültetését is ebben a programban szeretnénk megvalósítani. Az állattartásban sertések tartását 

tervezzük továbbra is. Szeretnénk egy 500 m2-es fóliasátrat vásárolni, mert a jelenleg általunk 

használt sátor kevésnek bizonyul, és a termelés bővítését tervezzük. A jelenleg meglévő sátor 

már fűtött fólia, így a téli időszakban is biztosítana munkát közfoglalkoztatottjainknak. 

Tervezzük azonban a következő sátor fűtésének a kialakítását is. Az egyéb költségek között 
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tervezzük állatorvosi díjat, lucerna vágását, bálázását, mert ezeket a feladatokat 

közfoglalkoztatottak nem tudják ellátni. A program végére 3.000.000 Ft árbevételt remélünk, 

illetve a saját konyhán történő felhasználás révén 8.000.000 megtakarítással számolunk. A 

2015. évben realizált árbevételt - 3.000.000 Ft-ot - ebbe a közfoglalkoztatási programba 

kívánjuk visszaforgatni, teljes összegben a Sopron úti telephelyen egy épület építésére 

kívánjuk fordítani, melyben zöldségtároló, zöldségfeldolgozó, hűtőkamra, kézműves műhely, 

illetve szociális helyiségek (WC, öltöző) kerülnének kialakításra. 

 

Az egyes programok részletes bér és dologi igényeit a mellékelt táblázatok tartalmazzák. Az 

igényünk még véglegesen nem került elfogadásra a Belügyminisztérium által, hatósági 

szerződése az Önkormányzatnak a programokra még nincs.  

 

 

Tiszavasvári, 2016. február 19. 

 

 

       Krasznainé dr. Csikós Magdolna 

        intézményvezető 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadság felhasználási 

ütemezési tervének jóváhagyásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Cziáky Tímea köztisztviselő 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2016.(II.25.) Kt. sz.  

határozata 

 

A polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) 

– (4) bekezdéseiben foglaltak alapján dr. Fülöp Erik főállású polgármester 2016. évi (54 nap) 

szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben 

foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  

 

 

Határidő: esedékességkor      Felelős: Dr. Fülöp Erik 
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Tárgy (15.np.): Egyebek 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy egyebek napirendi pont alatt ismételten egy olyan felvetése lenne, ami a 

lakótelepi szemét kérdésével kapcsolatos. A gyári lakótelepen le lettek cserélve a nagy 

konténerek a kicsi műanyag konténerre. A lakók megvették a lakatot, így le tudták lakatolni a 

konténereket. Valószínűleg minden lakónak volt kulcsa, és akkor nyitották-zárták a kukákat, 

amikor szükség volt rá. Guberálás nem volt, tehát viszonylag tiszta volt a gyári lakótelep. 

Most elhelyezésre kerültek a műanyag konténerek, amihez új lakatot vásároltak, azonban a 

szolgáltató valamilyen oknál fogva nem zárja vissza már ezeket a lakatokat, ezek eltűnnek és 

a lakók nem győzik vásárolni azokat, így a guberálásoknak a gyakorisága megnőtt. Ezzel 

kapcsolatban megkérdezte, hogy amikor közterületen szemetelés történik egy guberálás során, 

akkor kinek a felelőssége összetakarítani a konténerek környékét. További kérdése volt, hogy 

a lakók lesznek-e ezért büntetve vagy milyen módon tudják megoldani, hogy ne legyen 

szemét a konténerek környékén, hiszen az nem megoldás, hogy minden alkalommal eltűnnek 

a lakatok. Javasolta, hogy beszéljenek a szolgáltatóval, hogy figyeljenek oda, hogy a lakat 

visszakerüljön a helyére.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Közvetítik a problémát a szolgáltató felé. 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

A lakókat főként az érdekli, hogy ha nem minden nap takarítják össze a szemetet, akkor ők 

büntethetők-e ezért. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ha közterületen van a szemét, akkor értelemszerűen nem lehet magánszemélyeket 

megbüntetni, ha magánterületen, akkor igen. 

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megjegyezte, hogy az üdülő telepről nem szállították el a szelektív hulladékgyűjtő edényeket. 

Mindenki szorgalmasan kirakja, majd két napot várnak, hogy elszállítsák, aztán visszahúzzák. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Ezt is jelezni fogják a szolgáltató felé. 

 

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 Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 


