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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2016. május 19-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi 

Mihály alpolgármester, Balázsi Csilla, Császár József Sándor, Dr. Rojkó 

László és Kovácsné Nagy Julianna képviselők.                                      
 

Távol maradt:      Bakné Rápási Ágnes, Balogh Sándor,  Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián  

                               és Szőke Zoltán képviselők.    

                       

Meghívottként részt vettek:  

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

osztályvezető, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Erdei Koletta köztisztviselő, 

Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Nagyné Dályai Katalin belső 

ellenőr, Harasztiné Gorzsás Ildikó köztisztviselő, Csák Józsefné a Városi Kincstár pénzügyi 

vezetője, Gaszperné Román Margit a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit 

Kft, valamint a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kutykó 

Róbert a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Nyírvidék 

Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.  pénzügyi vezetője, Gáll Antalné a Tiszavasvári 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pallóné Szurkos Szilvia a Tiszavasvári 

Közétkeztetési Nonprofit Kft  könyvelője, Kovács Miklós a Kelet-Környezet Kft ügyvezetője, 

Nagykovácsi János a Kelet-Környezet Kft. pénzügyi vezetője, Szabó András a Tiva-Szolg 

Kft. ügyvezetője, Szabó András a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. könyvvizsgálója, Dr. Balogh 

Barnabás r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, Paronai János rendőr alezredes, 

Nagy Levente a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Csombordi 

József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja, Kerekesné Lévai Erika a 

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola vezetője, Nácsáné 

dr. Kalán Eszter a TIVESZ Kft. ügyvezetője és Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási 

Hivatal vezetője.  
 

Meghívottként távolt maradt:  
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár 

vezetője, Simon István a Városi Polgárőrség elnöke, Mészáros Lászlóné a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. gazdasági vezetője, Bohács József az EKIK igazgatója, Farkas József r. 

dandártábornok, rendőrségi főtanácsos mb. főkapitány és Kulcsár Sándorné a Magiszter 

Alapítványi Óvoda vezetője.  
 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

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

képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 7 fő képviselő volt jelen. 

Először kérte, hogy „Egyebek” napirendi pont alatt vegye fel a testület napirendjére „a 

Terület-és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtandó pályázatokról, továbbá  a 

Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 kódszámú felhívásra benyújtott 

pályázat jóváhagyásáról (Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban) szóló 
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előterjesztéseket, valamint zárt ülés keretében „Egyebek” napirendi pont alatt kérte, hogy 

vegye fel a testület napirendjére „a tiszavasvári 0301/4 hrsz-ú ingatlan közös tulajdonának 

megszüntetéséről szóló szerződés módosításáról” szóló előterjesztést. Majd a meghívott 

vendégekre való tekintettel kérte, hogy elsőként a 3., 5., 6. napirendi pontokat tárgyalja a 

testület. Végezetül kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok 

megtárgyalásának elfogadásáról.  
 

A Képviselő–testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. 
 

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi 

pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület: 

 

NAPIRENDEK     

 

1. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2015. évi közrend-és közbiztonságáról 

szóló éves értékelő jelentéséről.  

 

2. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról.  

 

3. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról.  

 

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 

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

módosításáról.  

 

5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

többszörösen módosított 4/2015. (II.19.) rendelet végrehajtásáról.  

 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2015. évben végzett tevékenységéről.  

 

7. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft 2015. évi 

egyszerűsített éves beszámolójáról.  

 

8. Előterjesztés a Kelet- Környezet Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.  

 

9. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2015. éves beszámolójáról.  

 

10. Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról.  

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok 

Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról.  

 

12. Előterjesztés a ravatalozó felújítása érdekében pályázat benyújtásáról.  

 

13. Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári Város 

Önkormányzatánál és intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőrzési 

tevékenységről. 
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14. Előterjesztés a Városi Kincstár és az Egyesített Közművelődési Intézmény és 

Könyvtár közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.  

 

15. Előterjesztés Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti üres nem lakás célú helyiség 

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület részére történő bérbe adásáról.  

 

16. Előterjesztés a Gávavencsellő 1453 hrsz alatti ingatlan értékesítéséhez való 

hozzájárulásról.  

 

17. Előterjesztés Páli Józsefné bérleti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó 

kérelméről.  

 

18. Előterjesztés a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtandó 

pályázatokról. 

 

19. Előterjesztés a Terület –és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 kódszámú 

felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyásáról. (Zöld városközpont kialakítása 

Tiszavasváriban)  

 

20. Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

21. Előterjesztés a Vasvári Pál Gyermekdíj odaítéléséről.  

 

22. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. belső 

ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatásról.  

 

23. Előterjesztés a tiszavasvári 0301/4 hrsz-ú ingatlan közös tulajdonának 

megszüntetéséről szóló szerződés módosításáról.  
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2015. évi közrend-

és közbiztonságáról szóló éves értékelő jelentéséről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Koletta köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elsőként köszöntötte Dr. Balogh Barnabás ezredes urat, aki a mai képviselő-testületi ülésen a 

Megyei Rendőr-főkapitányságot képviseli, továbbá köszöntötte Paronai János rendőrkapitányt 

és alezredes urat, akivel szinte napi kapcsolatban áll az önkormányzat. Mindezek után kérte 

kapitány urat, hogy röviden ismertesse a beszámolót.  

 

Paronai János r. alezredes, rendőrkapitány: 

Megjegyezte, hogy csak néhány gondolatot szeretne még mondani a város közbiztonság 

helyzetére vonatkozóan, hiszen előzetesen már megkapta a képviselő-testület az előterjesztést.  

Az első szembetűnő dolog, hogy jelentős mértékben csökkent a regisztrált bűncselekmények 

száma, mind az illetékességi területen, mind Tiszavasváriban. Úgy véli, hogy vétek lenne azt 

mondani, hogy ez a pozitívum csak és kizárólag a rendőrkapitányság és a rendőrség 

tevékenységének köszönhető, hiszen ennek több összetevője is van. Ilyen összetevő például a 

polgárőrség tevékenysége, ezen túlmenően adott esetben a közmunkaprogram hatása, illetve 

az a tevékenység, amelyet folyamatosan végeznek, az pedig a közterületi jelenlét fokozása a 

rendőri állománnyal. A csökkenés oka többek között ezen összetevők együttese. Az elmúlt 

időszakban nagy figyelmet fordítottak arra, hogy minél több rendőr jelenjen meg a 

közterületen. Az elmúlt évben közel 200 fővel több rendőr volt a közterületen szolgálatba. 

Nagy jelentősége van a folyamatos jelenlétnek, hiszen amit igazán számon tudnak rajtuk kérni 

az emberek, az a közterületen elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos rendőri munka, 

mely a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásolja. Mivel az összbűncselekmények 

száma is jelentős mértékben csökken, ezért csökkent a közterületen elkövetett 

bűncselekmények száma, illetve csökken a kiemelten kezelt bűncselekmények száma. 

Kiemelten kezelt bűncselekmények közül a súlyos testi sértésben, garázdaságban, lopásban, 

lakásbetörésben és a rablásban folyamatos csökkenés tapasztalható, de ami a lakosságot érinti, 

az a lakásbetörés. Emlékezete szerint 39 esetben történt betörés a városban. Azt hozzá kell 

tenni, hogy a lakásbetörések jelentős része nem a lakott épületekhez kapcsolódik, hanem a 

lakatlan épületek sérelmére követik el a bűncselekményeket. Majd elmondta, hogy a 

lakásbetörések eredményességi mutatója azért sokkal jobb is lehetne. Az a cél, hogy a 

jövőben a 30-40%-os eredményességet megközelítsék a felderítések vonatkozásában, hiszen 

ha kivonnak valakit az elkövetők köréből, akkor az hozzájárul további bűncselekmény 

csökkenéshez is. Majd elmondta, hogy a rendészeti tevékenység körében meg kell említeni az 

elővezetések magas számát. Egyrészt egyre több az elővezetés, amit irányukba küldenek, és 

ebből a rendészeti állomány a 60 %-ot teljesíteni tudta. Ha abból az aspektusból ítélik meg 

azt, hogy a közterületi jelenlétet még meg tudták emelni, akkor úgy véli, hogy ez 

mindenképpen pozitív, hiszen az elővezetés a közterületi jelenléttől egy különálló tényező. 

Ami igazából még kapcsolódik a vagyon elleni bűncselekményekhez, azok a tulajdon elleni 

szabálysértések. Jelentős részében a tulajdoni szabálysértéseknek a lopások teszik ki a 

jelentős részét. Itt is észrevehető egy minimális szintű csökkenés. Az eredményesség 

tekintettel arra, hogy kiemelten kezelik a vagyon elleni bűncselekmények között a lopást és ez 

által a szabálysértést is, úgy véli, hogy az egy elfogadható és jó eredmény. Minden esetben, 

amikor a törvényi feltételek fennállnak, az elkövetőkkel szemben a szabálysértésnél, a 

gyorsított eljárás lefolytatása érdekében őrizetbe vételt alkalmaznak. Mindezek után 
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elmondta, hogy a közlekedésrendészettel, közlekedés biztonságával kapcsolatban észrevehető, 

hogy a közlekedési balesetek számában emelkedés mutatkozik főleg, ahol személyi sérüléses 

balesetek vannak. Az adatok alapján az ittas vezetővel szemben indult eljárások száma is 

jelentős mértékben növekedett, amelyek arra engednek következtetni, hogy az állampolgárok 

jogkövető magatartása ebből az aspektusból egy kicsit rossz irányba mozdult el, úgy, hogy e 

vonatkozásban folyamatosan fognak ellenőrzéseket tartani, hiszen nem csak a saját, hanem 

mások testi épségét is veszélyeztetik az ilyen járművezetők. Végezetül elmondta, hogy a 

beszámolóban is utalást tett arra, hogy az Országos Rendőr Főkapitányság minden évben egy 

kérdőívet juttat el valamennyi település önkormányzatához. Számukra a számadatokon kívül 

nagyon fontos az, hogy a lakosság, hogyan ítéli meg a rendőrkapitányság munkáját. Nem a 

számokért dolgoznak, hanem azért, hogy az itt élők a közterületen biztonságban tudjanak élni, 

és adott esetben a magánszférájuk is biztonságban legyen. Kérte, hogy amennyiben lehetőség 

van rá, akkor a képviselő-testület minden évben vitassa meg az ORFK által készített 

kérdőívet. Adott esetben az ő vagy a kollégái jelenlétében és annak során közös állásponttal 

alakítsák ki a számadatokat. Megköszönte az önkormányzat segítségét, majd elmondta, hogy 

napi kapcsolatban vannak mind a jegyző asszonnyal, mind polgármester úrral, de adott 

esetben a Járási Hivatal vezetőjével is. Továbbá a képviselők is meg szokták keresni, de a 

jövőben, ha még nagyobb számban tudnak a részére információkat adni, akkor még 

eredményesebb munkát tudnak végezni.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte kapitány úr rövid összefoglalóját, majd elmondta, hogy Farkas László rendőr-

főkapitány úr az előzetesen egyeztetett időponttal kapcsolatban jelezte, hogy sajnos egyéb 

jellegű elfoglaltságai miatt nem tud részt venni ezen a testületi ülésen. Megjegyezte, hogy Dr. 

Balogh Barnabás ezredes úr ismerősként van jelen Tiszavasváriban, majd átadta a szót, hogy 

néhány mondatban ő is tájékoztassa a képviselő-testületet.  

 

Dr. Balogh Barnabás r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes: 

Javasolta, hogy a képviselő-testület a beszámolóval kapcsolatban a véleményét, észrevételeit, 

javaslatait mondja el, kérdéseit tegye fel, melyre megpróbálnak válaszolni és a végén pedig ő 

is elmondja, hogyan látja a város közrendjét, közbiztonságát, illetve az itt végzett munkát.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megjegyezte, hogy 3 dolgot szeretne kiemelni a témával kapcsolatban, melyben lenne kérdés 

és hozzászólás is. Az egyik rész, amit kapitány úr említett az a Tiszavasvári Kapitányság 

mutatóinak az alakulása. A korábbi időszakban elég magasra tették a mércét, és voltak itt 

azért országos 5. és 6. helyen elért eredményességi mutatók is. Úgy érzi, hogy ez most egy 

picit rosszabb, viszont ettől függetlenül azért így is azt lehet mondani, hogy a jó kategóriába 

tartozik. A mindennapi életben is azt tapasztalja, hogy a felkészültség, szakszerűség, 

hatékonyság vonatkozásában, illetve a gyors intézkedést illetően a Tiszavasvári 

Rendőrkapitányság mind a mai napig megfelel az elvárásainak. Például, amikor a megyei 

közgyűlés előtt a Megyei Rendőr-Főkapitányság beszámolóját tárgyalták, akkor szót is kért, 

és jelezte, hogy büszke és örül annak, hogy Tiszavasváriban, hogy ha bármilyen jellegű gyors, 

hatékony rendőri intézkedést kell kérni, akkor azt azonnal teljesítik és jelen vannak, mely 

megnyugvás mindenki számára, ezért köszönetét fejezi ki a kapitányságnak. Majd felvetett 

egy olyan problémát, ami mindenki számára ismeretes, és az utóbbi időben nagyon elterjedt a 

városban. Ennek a feladatnak a megoldására szeretné felkészíteni a képviselő-testületet és 

kérte, hogy próbáljanak meg ötletelni a probléma megoldásán, hiszen a különféle droggal, 

meg herbál jellegű anyagokkal kapcsolatos küzdelem ez a tény az elkövetkezednő éveknek a 

legnagyobb kihívása, ami valamelyest összekapcsolódik vagy egyre inkább össze fog az 
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uzsora bűncselekményekkel kapcsolatban is. Tehát igazából erre vonatkozna a kérdése és ha 

lehet egy rövid ismertetőt vagy hozzászólást várna, hogy a kapitányság mit tapasztal ezen a 

területen, van-e valamiféle biztató jelenség a jövőre nézve, ami által azt mondhatják, hogy 

sikeresen felvehetik a harcot.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy a közlekedésrendészethez, vagyis a Tiszavasvári lakosság közlekedési 

moráljához szeretne hozzászólni. Emlékezete szerint a kerékpárosokról már beszéltek egy 

korábbi testületi ülés alkalmával, azonban most a gyalogos közlekedésről szeretne néhány 

szót szólni, hiszen a városközpontban, amikor az úttest egyik oldaláról a másik oldalára 

szeretnének átmenni, akkor sajnos nem a zebrát használják. Majd elmondta, hogy vele is 

előfordult már egy hasonló eset, amikor a Váci Mihály Gimnázium melletti járda oldalból át 

szeretett volna menni a másik oldalra a posta épületébe és nem ment el az 5 méterre lévő 

felfestett gyalogos átkelőhelyhez. Azonban, amikor meglátta rendőrkapitány urat egy másik 

tiszttel, akkor elment a zebrához, de ugyanez megtörténik a város más központi részén is a 

nyugdíjas nagymamákkal és nagypapákkal. Nagyban mutatja azt a rendőri közlekedési 

hozzáállást, amit ilyen esetben a járőrszolgálat két tagja is mutatott, hiszen szabálysértésen 

kaptak egy nagymamát, aki kerékpárjáról leszállva átment a másik oldalba. Ekkor azt 

mondták, hogy szabálysértést követett el, hiszen nem lett volna szabad így átmenni az úttest 

egyik oldaláról a másikba, mely 5 e Ft bírságot jelent. Az idős hölgy elképedt és mondta, 

hogy vissza kell mennie a kerékpárájáért, melyre a járőr azt felelte, hogy 10 e Ft. Tehát a 

„Szolgálunk és védünk” szlogenhez nagyon jól illeszkedik, amikor egy szolgálatban lévő két 

rendőrtiszt egy öreg mamát intéssel figyelmeztet, hogy jogkövető magatartást tanúsítson, és a 

felfestett zebrát használja közlekedési eszközül, mert baleset érheti, hiszen a 36-os főúton 

nem mindenki tudja, hogyan közlekednek a helybeliek.   

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megjegyezte, hogy a képviselő-testület a februári ülésén megállapodást kötött a Becsület 

Légiója Egyesülettel, ezért megkérdezte, hogy érezhető-e ennek a hatása a városban, mennyit 

javít ez a közbiztonságon.  

 

Paronai János r. alezredes, rendőrkapitány: 

Első körben megjegyezte, hogy a kapitányság eredményességi mutatója csökkent, de azt is 

meg kell jegyezni, hogy ha az elmúlt 5 év átlagát veszik figyelembe, akkor igazából véve 

átlagos tevékenységet nyújtanak. Az elmúlt évről annyit el lehet mondani, hogy visszafele 

nem nagyon szeret mutogatni, de muszáj. A statisztikai adatok úgy alakulnak, hogy nem az 

adott évben, hanem a következő vagy még az azutáni években kerül majd be az egyéb 

statisztikai adatokba. Jelen esetben egy 2011-es bűncselekmény generált 2014. éves 

növekedést, amiben a teljes területen 300 bűncselekmény, Tiszavasváriban pedig közel 100-

150 bűncselekmény került megállapításra, mely megemelte a bűncselekmények számát és az 

eredményességi mutatót is. Kifejezetten a beszámolóban kábítószer kereskedelemmel 

kapcsolatos adatokat közölték. Az elmúlt évben Tiszavasváriban 2 eset volt, ami a 

tudomásukra jutott, illetve amit felderítettek. Ezen túlmenően az illetékességi területükön 5 

ilyen eset volt. Erről a bűncselekményről, de az összes bűncselekményről el lehet mondani, 

hogy nem ismer határokat. Véleménye szerint, hogy ha más településen felderítésre kerül egy 

ilyen jellegű kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmény, akkor az kihatással van 

Tiszavasvárira is. Most is van azért több eljárás is folyamatban, hiszen az elmúlt évben 

herbállal kapcsolatosan 18 esetben tudtak vádemelést tenni. Tudni kell, hogy a jogalkotó a 

csekély mértéket el nem érő, új pszichoaktív anyagot szabálysértésbe tette át, mivel ez csak a 

tavalyi év közepén lépett életbe, így erre vonatkozó adatokkal még nem tudnak szolgálni. Az 
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uzsora bűncselekménynél többször elmondta, hogy vannak akadályok, mely akadályokat 

nekik kell leküzdeni, adott esetben taktikával, a jog által biztosított lehetőségekkel. A tavalyi 

évben 4 esetben fejeztek be eljárást, annak az ügyészségi eredményéről nem tud beszámolni, 

azonban most is van több ügy folyamatban, adott esetben nem csak nyílt, hanem operatív 

eljárás keretében is. Közlekedés rendészettel kapcsolatban elmondta, hogy biztos nem fogja 

bántani a rendőreit, mert az az elvárása, hogy a kiemelt tárgyi súlyú szabálysértések miatt 

büntessenek, illetve olyan szabálysértések miatt, amelyek miatt kötelező a törvény erejénél 

fogva. Az öreg nénit, ha figyelmeztették, akkor nagyon helyesen jártak el. Természetesen a 

figyelmeztetésnek is van egy határa, mert ha mindig figyelmeztet az ember, akkor annak 

visszatartó ereje nem lesz, de örül annak, ha így jártak el a kollégák. Mindezek után elmondta, 

hogy a Becsület Légiója működéséről az újságokból és a hírportálokból értesült, illetve tud a 

létezéséről, hiszen ő is itt él. Az, hogy milyen hatása van, arra vonatkozóan viszont nem tud 

nyilatkozni, mert egyrészt a működésük is még igen rövid távú, másrészt ilyen rövid idő alatt 

ilyen olyan eredményeket nem biztos, hogy el lehet érni, amely a bűncselekmények helyzetét 

befolyásolná.  

 

Dr. Balogh Barnabás r. ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes: 

Megjegyezte, hogy ismét hazajött, hiszen azt az eltöltött 6 évet, amikor itt teljesített 

szolgálatot, azt nem tudja és nem is akarja kitörölni az emlékeiből. Ennek következtében, 

azóta is a fél szemét mindig Tiszavasvárin tartja. Úgy véli, hogy nagyon sok információ 

birtokában van azóta, és ennek következtében a kapitányság működését és eredményét is jól 

ismeri. Nyilvánvalóan valamennyien tudják, hogy milyen problémákkal, bajokkal küszködik 

és küszködött, illetve még most is folyamatosan küszködik Tiszavasvári rendőrkapitánysága. 

A Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése ezeket a problémákat ismerve úgy véli, hogy 

mindig segítő kezet próbál nyújtani Tiszavasvárinak. Mindig arra törekszenek, hogy a szűk 

létszámot kibővítsék, megerősítő erők jöjjenek, ezzel is segítve a város közrendjének, 

közbiztonságának javítását. Ismert tény mindenki előtt az is, hogy az elmúlt évi migrációs 

helyzet nyilvánvaló, hogy az egész magyar rendőrségre óriási terhet rótt, nem csak a déli 

határszakaszon teljesítőkre. Ennek következtében gyakran nagyon sok kollégát kellett 

vezényelni a déli határszakaszra, így ennek eredményeként kevesebb segítséget tudtak 

nyújtani a Tiszavasvári Rendőrkapitányságnak, de továbbra is szem előtt tartva ezen 

problémákat, amikor csak lehet nyilvánvaló, hogy akár technikai, akár személyi segítséget is 

próbálnak nyújtani. Megítélése szerint a Tiszavasvári Rendőrkapitányság elmúlt évi 

teljesítménye szakmailag jó volt, azok az eredmények, amelyeket elértek, az ő részéről, illetve 

a főkapitány úr részéről is jónak ítélhető meg. Az, hogy most itt a hozzászólásoknál 

gyakorlatilag kritikát nem fogalmaztak meg, azt úgy könyveli el, hogy elégedettek a 

Tiszavasvári Rendőrkapitányság, illetve az itt dolgozók munkájával, illetve azzal a 

közrenddel, közbiztonsággal is, ami a városban kialakult. Nem akarna a kérdésekre 

visszatérni, de Kovácsné képviselő asszony által felvetettre válaszolna, hiszen a fülében cseng 

az, amikor Sulyok József volt a város polgármestere és egy hasonló rendezvényen azt mondta, 

hogy Tiszavasváriban akkor lesznek elégedettek az emberek, ha a zebra nem keresztbe, 

hanem hosszába lesz felfestve az útra, de ez már közel 10 éves probléma, hogy nem a zebrán, 

hanem mellette szeretnének átmenni és azt a pár métert is megakarják spórolni az emberek. 

Ehhez kapcsolódóan úgy véli, hogy a rendőrségnek fő feladata és kiemelt feladata lesz 2016-

ban is a kerékpárosok mellett, a gyalogosok közlekedési moráljának a javítása. Ezt teszik 

azért is, mert nagyon sok esetben a szabálytalan gyalogosokat próbálják megvédeni a saját 

érdekükben. Egy példát szeretne csak elmondani, a múlt héten történt Nyíregyházán. A 

Szarvas utcán egy 39 éves hölgy nem a gyalogos átkelőhelyen, hanem a gyalogos 

átkelőhelytől egy 15-20 méter távolságra akart átmenni az út másik oldalára, azonban egy arra 

közlekedő gépkocsi elütötte és a hölgy a helyszínen meghalt. Óriási veszélyt rejt ez magában, 
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hiszen a közlekedés egy veszélyes üzem, hiszen egyik pillanatról a másikra katasztrófa 

következhet be. Kérte a kollégákat, hogy ne menjenek el csukott szemmel egy ilyen 

szabálysértés mellett. Természetesen egyetért abban, hogy ha kell, akkor differenciált 

intézkedés legyen, és nem szükséges az 5 vagy a 10 e forintos csekket kiállítani, a 

figyelmeztetés is elégséges amennyiben nem, akkor sajnos bírságolni kell. Zárszóként 

megköszönte azt az aktivitást, illetve azt az együttműködést, amit az elmúlt évben is 

tanúsítottak a kapitányság irányába. Úgy véli, hogy csak és kizárólag úgy lehet eredményeket 

elérni, hogy ha azt nem csak a rendőrségtől várják, hanem együttműködve akarnak előre 

lépni. Végezetül megköszönte az előző évi munkájukat és bízik abban, hogy a 2016-os év is 

hasonló lesz és a következő évi beszámolónál még jobb eredményekről tud a kapitány úr 

beszámolni a képviselő-testületnek.  

  

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte ezredes úrnak a bíztató szavait, valamint kapitány úrnak is a rövid 

összefoglalást, illetve a beszámoló elkészítését, továbbá megköszönte azt is, hogy 

megtisztelték a jelenlétükkel. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

130/2016. (V.19.) Kt. számú  

határozata  

 

Tiszavasvári Város 2015. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentés 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetőjének a – Tiszavasvári Város 

2015. évi közrend- és közbiztonságáról – szóló éves jelentését megtárgyalta és a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 

vezetőjét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                                                                     130/2016. (V.19.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

 



 10 

 
 

 

 



 11 

 
 

 

 



 12 

 
 

 

 



 13 

 
 

 

 



 14 

 
 

 

 



 15 

 
 

 

 



 16 

 
 

 

 



 17 

 
 

 

 



 18 

 
 

 

 



 19 

 
 

 

 



 20 

 
 

 



 21 

 
 

 

 



 22 

 
 

 

 



 23 

 
 

 



 24 

 
 

 

 



 25 

 
 

 

 



 26 

 
 

 

 



 27 

 
 

 

 



 28 

 
 

 

 



 29 

 
 

 

 



 30 

 
 

 

 



 31 

 
 

 



 32 

 
 

 

 



 33 

 
 

 

 



 34 

 
 

 

 



 35 

 
 

 

 



 36 

 
 

 

 



 37 

 
 

 

 



 38 

 
 

 

 



 39 

 
 

 

 



 40 

Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tegnapi nap folyamán a Kft. taggyűlése a 

beszámolót elfogadta.  

 

Hozzászólások: 

 

Gaszperné Román Margit ügyvezető: 

Megköszönte a képviselő-testület támogatását.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Minden alkalommal hangsúlyozta, hogy természetesen kitűnő a Kft. vezetésével az 

önkormányzat kapcsolata. Már nem is mindig vendégekként érkeznek. Végezetül 

megköszönte a vezetőség megjelenését.   

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

131/2016.(V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírségi Szakképzés-

szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját és 

annak kiegészítő, illetve közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, és 32.928 eFt eszköz 

és azzal egyező forrás végösszeggel, illetve 168 eFt mérleg szerinti eredménnyel a 

mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az adózott 

eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                      Gaszperné Román Margit
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetet bocsátotta 

szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

132/2016.(V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő 

felmentvény megadásáról 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Nyírségi 

Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő 

felmentvény megadásához. A felmentvény igazolja, hogy az ügyvezető 2015-ben 

munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelően végezte, 

tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva törvényesen 

végezte. 

 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit 

Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Ezen napirendi pont esetében is arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kft. 

taggyűlése ezt a beszámolót is elfogadta.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

133/2016.(V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ 

Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját és annak kiegészítő, illetve 

közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, és 282.540 eFt eszköz és azzal egyező forrás 

végösszeggel, illetve 4.834 eFt mérleg szerinti eredménnyel a mellékletben szereplő 

tartalommal elfogadja. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az adózott 

eredmény eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                     Gaszperné Román Margit 
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetet bocsátotta 

szavazásra. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

134/2016.(V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény 

megadásáról 
 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Nyírvidék Képző 

Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő felmentvény megadásához. A 

felmentvény igazolja, hogy az ügyvezető 2015-ben munkáját a törvényi és 

alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelően végezte, tevékenységét a Társaság 

érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva törvényesen végezte. 

 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

 

Határidő: azonnal                  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (4.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: 
 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy előzetesen erre a napirendi pontra tartózkodással akart szavazni, de látva a 

testület jelenlegi összetételét az ő szavazata most fontos ehhez a ponthoz, mert akkor nem 

lenne meg a minősített többség ezért, hogy ne legyen az, hogy akadályozza a város 

működését, az igenét fogja adni ehhez a napirendi ponthoz.  
 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megköszönte Balázsi Csilla képviselő asszony megfontoltságát, higgadtságát, valamint 

pozitív hozzáállását. Igazából az előterjesztés elfogadása mindenki munkáját könnyítené. 

Amennyiben nem kerülne elfogadásra, akkor valószínűleg a pályázati határidők miatt sokkal 

többször és gyakrabban kellene rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívni. Ettől 

függetlenül a rendelet-tervezet alapján a képviselő-testület kontrollja megvan és úgy, ahogyan 

az elmúlt időszakban, a jövőben is minden nagyobb horderejű dologról részletesen be fognak 

számolni a kollégákkal azzal, hogy a képviselő-testülettel szentesíteni kell ezeket a 

döntéseket. Végezetül még egyszer megköszönte képviselő asszony konstruktív hozzáállását.  
 

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

Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta meg: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2016.(V.20.) 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 - 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.§ Ez a rendelet 2016. május 23-án lép hatályba. 

 
 

             Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

       polgármester   jegyző 
 

A rendelet kihirdetve: 2016. május 20. 

                                                                                 Badics Ildikó 

                                                                                     j e g y z ő 
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1. melléklet a 14/2016.(V.20.) 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 – akadályoztatása 

esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság legidősebb képviselő tagjának - 

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. 

11. Benyújtja a Terület-és Településfejlesztési Programmal kapcsolatos pályázatokat, 

aláírja az ezzel kapcsolatos konzorciumi megállapodásokat, szükség szerint azok 

módosítását, illetve megköti a szükségessé váló egyéb szerződéseket, 

megállapodásokat Valamennyi megtett intézkedésről utólag tájékoztatja a képviselő-

testületet. 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

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

14/2016. (V.20.) 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 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának 2. melléklete tartalmazza a 

Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat-és hatáskörök jegyzékét. A 6. pont 

szerint a polgármester 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: 

az éves költségvetési tartalék terhére,  

kormányzati funkción lévő szabad előirányzat terhére, 

kormányzati funkciók között átcsoportosítható előirányzat terhére. 

 

Fenti szabályozás nem terjed ki a PÜB elnök akadályoztatása esetére. Ezért a rendelet 

kiegészült az alábbiak szerint:   

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

közötti időszakban, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének – akadályoztatása esetén a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság legidősebb képviselő tagjának - egyetértésével  maximum 

30.000.000 Ft erejéig, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyásával pedig 

maximum 50.000.000 Ft erejéig kötelezettséget vállalhat:….” 

 

A Terület-és Településfejlesztési Programmal (továbbiakban: TOP)  kapcsolatban már több 

alkalommal került összehívásra a képviselő-testület amiatt, hogy a rövid határidők tartása 

érdekében dönteni szükséges egy-egy pályázat beadásáról, konzorciumi megállapodás 

megkötéséről avagy módosításáról. Jelenleg is több pályázat kidolgozása van folyamatban: 

 

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 

TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

 

Ezen pályázatok végleges tartalma –az önkormányzatunktól kívül álló ok miatt – várhatóan az 

egyes benyújtási határidők végére készül el, így minden egyes alkalommal szükség lenne a 
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testület összehívására. A testület tehermentesítése érdekében az szmsz 2. melléklete 

kiegészült az alábbi szövegtartalommal: 

Benyújtja a Terület-és Településfejlesztési Programmal kapcsolatos pályázatokat, aláírja az 

ezzel kapcsolatos konzorciumi megállapodásokat, szükség szerint azok módosítását, illetve 

megköti a szükségessé váló egyéb szerződéseket, megállapodásokat Valamennyi megtett 

intézkedésről utólag tájékoztatja a képviselő-testületet. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2015. (II.19.) 

rendelet végrehajtásáról.  

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 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta meg: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló többszörösen 

módosított 4/2015. ( II. 19.) rendelet végrehajtásáról  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 

helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el: 

 

 

1.§. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének 

teljesítését  

        a) 3.304.180 eFt bevétellel 

        b) 3.039.231 eFt kiadással az 1., 2., és 3. mellékletekben foglalt részletezéssel fogadja el. 

 

2.§. Az irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi költségvetésének teljesítését 

        a) 424.636 eFt bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.562.058 eFt), és 

        b) 1.554.140 eFt kiadással a 7.1-7.7. mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el. 

 

3.§. Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetésének teljesítését 

        a) 2.879.544 eFt bevétellel, 

        b)  2.622.513eFt kiadással, ebből 

        c) 1.137.422 eFt intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással 

        d) 1.485.091 eFt önkormányzati kiadással a 6. melléklet szerint fogadja el. 

             

 

4. §. Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 

részletesen a következők szerint fogadja el. 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3.1, 3.2. és 4. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását a    

5.1-5.7. mellékletek szerint fogadja el. 
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(3) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1-7.7 mellékletek 

szerint hagyja jóvá. 

(4) A költségvetési szervek maradványát a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, 

illetve engedélyezi.  

(5) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 1. tájékoztató 

táblában foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(6) Az adósságállomány alakulását a 2. tájékoztató táblában foglaltak szerint fogadja el. 

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató táblában, a 

céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 4. tájékoztató táblában foglaltak 

szerint fogadja el.  

(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 5.1-5.4. tájékoztató táblák szerint hagyja 

jóvá. 

(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek és részesedések alakulását a 2015. évben a 6. tájékoztató tábla 

szerint fogadja el.  

(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá. 

(11) A saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető belföldi ügyletből származó 

tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. tájékoztató tábla szerint fogadja 

el.  

 

 

5.§.  (1) E rendelet  hatályba lép 2016. május 25-én.  

        (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) 

önkormányzati rendelet.  

 

Tiszavasvári, 2016. május 19. 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik  Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő  
  

 

Kihirdetve: 2016. május 24-én 

 

 

 Badics Ildikó 

 jegyző 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2015. évben végzett 

tevékenységéről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

135/2016. (V.19.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2015. évben végzett tevékenységéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 

2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület 

 

1. a szervezet elnökének a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2015. évben végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját a határozat mellékletét képező tartalommal 

elfogadja. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a polgárőrség elnökét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft 

2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girsu András osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A témával kapcsolatban elmondta, hogy a múlt hét folyamán volt egy Felügyelő Bizottsági 

ülés, ahol a könyvvizsgálói jelentés mellett a gazdasági mutatókat is áttárgyalták. Az ülésen is 

elmondta, hogy a Közétkeztetési Kft az alapfeladat ellátását kitűnően végzi, és már az elmúlt 

egy évtizedes munka során azt is megtapasztalhatták, hogy az étkeztetésben szinte semmi 

kifogásolni való nem történik és az étkeztetésben nincsenek határok, hiszen akkor, amikor a 

Váci Mihály Gimnáziumnak az évfordulóját ünnepelték, akkor is egy óra alatt 1100 főt 

sikerült kiválóan megvendégelni, nem csak kitűnő ételekkel, hanem rendkívül szakszerű, 

tökéletes felszolgálással. Úgy véli, hogy ezek a számadatok önmagukért beszélnek. Van még 

két olyan terület, amit meg szokott említeni, ami azt mutatja, hogy az önkormányzat 

gazdasági társaság nem csak az adott alapfeladat ellátás területén működik kiválóan, hanem 

egyre több területen is tökéletesen megállja a helyét. Ez a nyári táboroztatás, vagyis a 

Gólyahír Ifjúsági Tábor, illetve a Városi Piac üzemeltetése. Ebben az esetben is egyre szebb 

pénzügyi és látogatószámbeli adatokról tudnak beszámolni. Egyik oka a gazdasági 

gyarapodásnak, illetve a látogatószámbeli növekedésnek a szakszerű és rutinos menedzsmenti 

hozzáállás. Végezetül megköszönte Gáll Antalné ügyvezetőnek és kollégainak, hogy mindig, 

minden alkalommal számíthatnak rájuk. További sok siket kívánt a Kft-nek és reméli, hogy 

nagyon sokáig fognak tudni együtt dolgozni.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

136/2016.(V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 4/2016.(V.19.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves  

beszámolójáról 
 

1.                Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 § (2) pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2015. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és 78.814 eFt eszköz és azzal egyező forrás 

végösszeggel 3.799 eFt  mérleg szerinti eredménnyel  a mellékletben szereplő tartalommal 

elfogadja. 
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2.              Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kft. 2015. évi 

közhasznúsági mellékletét elfogadja. 

 

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az adózott eredmény 

eredménytartalékba helyezéséhez. 

 

4.             A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2015. évi egyszerűsített 

éves beszámoló, a közhasznúsági melléklet, valamint a könyvvizsgálói jelentés letétbe 

helyezéséről, illetve közzétételéről gondoskodjon a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 

153.-154. §.-ában foglaltak szerint. 

 

5.           A Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kft. 2016. évi üzleti 

tervét az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

 

 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős:  Gáll Antalné ügyvezető 

          Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Kelet- Környezet Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 

beszámolójáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Köszöntötte Kovács Miklóst, a Kelet-Környezet Kft. ügyvezetőjét, majd elmondta, hogy a 

Kft-vel kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy az önkormányzat és a Kft kapcsolata és 

együttműködése kiváló. Megjegyezte, hogy nem szokott lenni olyan kérésük, amelyet ne 

tudnának gyorsan és szakszerűen teljesíteni. Majd elmondta, hogy reméli, hogy nagyon 

sokáig együtt fognak tudni működni és bízik abban, hogy még nagyon sok közös munkájuk 

lesz úgy is, mint Kelet-Környezet Kft és úgy is, mint önkormányzat.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

137/2016.(V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kelet-Környezet Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kelet-Környezet Kft. 

(továbbiakban: Kft.) 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő 

mellékletét 19.627 eFt eszköz és azzal egyező forrás végösszeggel, illetve – 4.855 eFt  

mérleg szerinti eredménnyel  a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. 

 

2. Javasolja a Kft. taggyűlésének, hogy kérje fel a Kft. ügyvezetőjét a szükséges 

intézkedések megtételére a saját tőke pozíciónak javítására vonatkozóan. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetője által az Önkormányzat üzletrészére 

vonatkozó vételi kezdeményezést vizsgálja meg, és azzal kapcsolatban készítsen a 

legközelebbi ülésre előterjesztést. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa és a 

Kft. taggyűlésén Tiszavasvári Város Önkormányzatát jelen határozatban foglaltaknak 

megfelelően képviselje. 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős:  Kovács Miklós ügyvezető 

          Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2015. éves beszámolójáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A testületi ülés előtt kiosztásra került a felügyelő Bizottság döntése, határozata. Javasolta a 

képviselő-testületnek a beszámolót a Felügyelő Bizottság kiegészítését figyelembe véve azzal 

együtt tárgyalja és fogadja el.  

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy a Tiva-Szolg Kft-vel kapcsolatban is úgy érzi, hogy egyre jobban fel tud nőni 

minden feladathoz. Szeretné, hogy ha hasonló jellegű pályát tudna befutni, mint a 

Közétkeztetési Kft, vagyis nem csak kizárólag egy lábon állna, mint ahogy a korábbi 

időszakban azt megszokhatták, hiszen most itt is bővült az üzleti struktúra. Ugyan még csak 

közel fél év telt el a temető üzemeltetésre vonatkozólag, de az már most látszik, hogy itt is 

sokkal másabb szemléletet fogalmaztak meg, mint a korábbi időszakban. Véleménye szerint 

az emberi benyomások nagyon számítanak és neki is az a tapasztalata, hogy elégedettek 

azokban a nehéz helyzetekben is a Tiva-Szolg munkájával, amivel nap, mint nap találkoznak 

és másik részéről pedig, látja és hallja, hogy nem csak külsőleg alakul és szépül a temető, 

hanem mutató számban, gazdaságosságban is. Örömmel mondta, hogy a gazdasági beszámoló 

és a gazdasági mérleg is úgy fog alakulni, ami a képviselő-testületnek tetszetős lesz. Ettől 

függetlenül megköszönte az ügyvezető pozitív hozzáállását és munkáját, amit már néhány éve 

vele együtt végez az önkormányzat.   

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

138/2016.(V.19.) Kt. számú 

határozata 
 

(amely a 3/2016.(V.19.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójáról  

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3:109 § (2) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Tiva-Szolg Kft. 2015. évi éves 

beszámolóját megtárgyalta és 22.682 eFt eszköz és azzal egyező forrás végösszeggel,  

–13.832 eFt mérleg szerinti eredménnyel a melléklet szerinti tartalommal, a 

Felügyelőbizottság kiegészítéseinek figyelembevétele mellett elfogadja. 
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2. A Képviselő-testület megbízza a Kft. ügyvezetőjét, hogy a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 153.-154. §-ában foglalt letétbe helyezési és közzétételi 

kötelezettségének tegyen eleget. 

 

3. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kft. saját tőke pozíciója helyreállítása érdekében tegye 

meg a szükséges intézkedéseket.  

 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa 

 

 

Határidő:                                                  Felelős:  
           

3. pont esetében: 2016. június 15.    Szabó András ügyvezető 

 

4. pont esetében: 2016. május 25.                         Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Kft. szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

139/2016.(V.19.) Kt. számú határozata 

 

a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról 

 

(amely a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 4/2016.(V.19.) számú 

alapítói határozatnak minősül) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft.  szervezeti és működési szabályzatát a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét. 

 

3. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv 

hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik 

hatályossá. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező ingatlanok Magyarországi Magiszter Alapítvány részére 

történő ingyenes használatba adásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Koletta köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Köszöntötte a Magyarországi Magiszter Alapítvány képviselőit, akik szinte minden 

alkalommal megtisztelik a képviselő-testület üléseit. Külön örül annak, hogy Nagy Levente 

elnök úr személyesen is részt tud venni az ülésen. Örül annak, hogy ez az előterjesztés most 

elkészült és bízik abban, hogy a képviselő-testület el is fogja fogadni és ez által még 

szorosabb lesz az együttműködésük tudva azt is, hogy egyéb más területeken is sikerül még 

szorosabbra fűzni azt a kiváló kapcsolatot, amelyet nap, mint nap megtapasztalhatnak.  

 

Nagy Levente a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke: 

Megjegyezte, hogy már 7 éve élnek egymás mellett és együtt az önkormányzattal és örül 

annak, hogy ez a kapcsolat szerves, természetes és elfogadják a munkájukat. Örömét fejezte 

ki, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye hivatalos körei is támogatják őket és a Járási 

Hivatallal is jól együtt tudnak működni. Ez a közgyűlési előterjesztés pontosabban 

tartalmazza és takarja az elképzelésüket és a szándékukat. Köszönetét fejezte ki, hogy ez így 

támogatásra talál, jó itt dolgozni és reméli, hogy a köznevelési megállapodásuk hosszú ideig 

életben marad.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

140/2016. (V.19.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok Magyarországi 

Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba adásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi döntést hozza: 

     

1. mint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult 

a 2699/1, 2686/2 és a 2708 hrsz.-ú, a valóságban a 4440, Tiszavasvári, Petőfi S. u. 

8.,Petőfi S. u. 24. és Kossuth u. 76. szám alatti ingatlanokat – óvoda, iskola - annak 

felek általi aláírása időpontjától -, határozatlan időtartamra ingyenes használatra 

átengedi a Magyarországi Magiszter Alapítványnak, a használati szerződésben 

foglalt közfeladat ellátására.  
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A használati jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak 

szerint igazolja, hogy átlátható szervezetnek minősül.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány képviselőjét. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására. 

 

 

    Határidő: azonnal                               Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                                                          1. melléklet a 140/2016. (V.19.) Kt. számú határozathoz 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről 

I. 

Név:     Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Rövidített név:   - 

Székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

Levelezési cím:  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

Képviseli:   Dr. Fülöp Erik polgármester 

Számlavezető pénzintézete:  OTP Bank Nyrt. 

Adószáma:   ……………………………………... 

 

a továbbiakban: Használatba adó  

 

II. másrészről 

Név:  Magyarországi Magiszter Alapítvány 

Székhely:    

Rövidített név:   
Levelezési cím: …………………………………………………… 

Képviseli:  …………………………………………………… 

Számlavezető pénzintézete: …………………………………………………… 

Bankszámlaszám: …………………………………………………… 

Adószám: …………………………………………………… 

 

a továbbiakban: Használatba vevő 

 

között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 

 

 

 

I. Előzmények: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete :  A Tiszavasvári Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 

Középiskola és Szakiskola Tiszavasvári Tagintézménye részére történő ingyenes használatba 

adásáról 140/2016. (V.19.) Kt. számú határozatával döntött arról, mint az önkormányzati 

vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult, hogy a 2699/1, 2686/2 és a 

2708 hrsz.-ú, a valóságban a 4440, Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8., Petőfi S. u. 24. és Kossuth u. 

76. szám alatti ingatlanokat – óvoda, iskola – a jelen szerződésben foglaltak szerinti 

tartalommal ingyenes használatra átengedi a Magyarországi Magiszter Alapítványnak, a 

szerződésben foglalt közfeladat ellátására. 

 

A szerződés megkötésének hatályos jogszabályi háttere: 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1) a 

nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

6. ,,óvodai ellátás” 

 

Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak értelmében nemzeti vagyon ingyenesen 

kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben 

hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 

 

Az Nvtv. 11. § (1) bekezdése értelmében vagyonkezelői szerződés csak e törvény 3. §-ában 

meghatározott személyekkel köthető, és e törvény 12. §-ában meghatározott 

korlátozásokkal. A 12. § azokat a feladatokat határozza meg, melyek kizárólag 

önkormányzat, ill. állam által végezhetőek. Az óvodai ellátás nem tartozik ebbe a körbe. 

Az Nvtv. 3. §-ában foglaltak értelmében az alapítvánnyal nem köthető vagyonkezelési 

szerződés. 

 

Az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglaltak értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására 

vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel (a társulás is 

ilyen) köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 év 

határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel 

hosszabbítható meg abban az estben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét 

szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.  

 

A nemzeti vagyon tekintetében a versenyeztetésre vonatkozó szabályozást az Nvtv. 

előírásai tartalmazzák.  

 

A hatályos vagyonrendelet (31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete, a továbbiakban: 

vagyonrendelet) vonatkozó szabályanyaga értelmében:  

A vagyonrendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében: „Az önkormányzati vagyon tulajdonjog 

átruházásához (elidegenítéséhez), kölcsönös átruházáshoz (csere), visszterhes 

megszerzéséhez, ingyenes megszerzéshez, használat, hasznosítási jog átengedéséhez az 

adott vagyonelem forgalmi értékét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - meg kell 

határozni. A forgalmi érték megállapítása szempontjából a képviselő-testület hivatala 

értékbecslése az irányadó, mely értékbecslés alapján megállapított forgalmi érték ÁFA 

nélküli értéken értendő. Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja indokoltnak tartja, a 

vagyon értékét forgalmi értékbecslővel állapíttatja meg. Sürgős esetben a polgármester a 

vagyon értékét forgalmi értékbecslővel állapítathatja meg.” 

A vagyonrendelet 11.§ (1) - (2) bekezdése értelmében: „11. § (1) A bruttó 25 millió forint 

értékű és azt meghaladó vagyont – ha a törvény kivételt nem tesz – csak – az 5. 

mellékletben foglalt versenyeztetési szabályzat szerinti - versenyeztetés – nyilvános, 

indokolt esetben zártkörű pályázat - útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 

részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani. 

(2) A bruttó 25 millió forintos forgalmi értékhatárt nem meghaladó vagyont – az 5. 

mellékletben foglalt versenyeztetési szabályzat szerinti – versenyeztetés – nyilvános, indokolt 

esetben zártkörű pályázat – útján, vagy a bérlő közvetlen kijelölésével lehet hasznosítani.” 

 

Ennek megfelelően, amennyiben ingyenes használati szerződést köt az önkormányzat a 

vagyonára az alapítvánnyal nem kell figyelembe venni a költségvetési törvényben 
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(bruttó 25 MFt), ill. Tiszavasvári vagyonrendeletében (bruttó 25 MFt) meghatározott 

versenyeztetési értékhatárt. 

 

II. A szerződés tárgya: 

II.1. A Használatba adó tulajdonában lévő: 

2699/1, 2686/2 és a 2708 hrsz.-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8., Petőfi S. 

u. 24. és Kossuth u. 76. szám alatti ingatlanok –óvoda, iskola– jelen szerződés aláírásától 

határozatlan időre, jelen szerződésben foglalt feltételekkel a Használatba Vevő ingyenes 

használatába adja, a Használatba Vevő pedig ingyenesen használatba veszi. 

 

II.2. A használati jog ellenértéke:  

A Használati jog ingyenesen kerül átengedésre, az alábbi feltételekkel: (Az Nvtv. 11. § 

(13) bekezdése, valamint a 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés 

pontjának megfelelően.)  
- Használatba adó és Használatba vevő a vagyonkezelésbe adott vagyonnal 

összefüggésben eredményességi elvárásként kötik ki a 2699/1, 2686/2 és a 2708 

hrsz.-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8., Petőfi S. u. 24. és Kossuth 

u. 76. szám alatti ingatlanok (óvoda, iskola) Magyarországi Magiszter Alapítvány 

részére történő ingyenes használatba adásáról szóló 140/2016. (V.19.) Kt. számú 

határozatában meghatározott óvodai ellátás közfeladat ellátását jelen szerződés III. 

pontjában foglalt célnak megfelelően. 

- Használatba adó és Használatba vevő rögzítik, hogy Használatba vevő, mint a 

használati jog gyakorlója az önkormányzati feladatok ellátását – jelen szerződés 

szerint – szolgáltatja, e szerződés tárgyát képező vagyonon, vagyonnal.  
 

III. A szerződés célja:  

A Használatba Vevő által vállalt önkormányzati feladat – óvodai ellátás. 

 

IV. Felek joga, kötelezettsége: 

IV.1.1. Használatba vevő joga: 

- A használatba adott szerződés tárgyát képező vagyon vonatkozásában használati jog 

illeti meg. Az ingatlanokon fennálló használati jog megszerzéséhez annak ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése is szükséges. 

- A használati jog hatálya alatt a használatba adott vagyonnal a feladat ellátása 

érdekében – a jogszabályok adta keretek között és a jó gazda gondosságával – 

szabadon gazdálkodik és vállalkozik, tekintettel az Nvtv., az államháztartásról 

szóló törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint a vonatkozó 

önkormányzati vagyonrendelet rendelkezéseire. Egyéb – nem a feladat ellátása 

érdekében történő – vállalkozás csak a feladat ellátásának biztonsága feltétlen szem 

előtt tartása mellett – a feladat veszélyeztetése nélkül – történhet. 

- 2699/1, 2686/2 és a 2708 hrsz.-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8., 

Petőfi S. u. 24. és Kossuth u. 76. szám alatti ingatlanok - (óvoda, iskola) -  

Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba 

adásáról szóló 140/2016. (V.19.) Kt. számú határozatával elfogadott, valamint jelen 

szerződés III. pontjában foglalt célnak megfelelő óvodai ellátás biztosításához, a 

szerződésben foglalt célból használni a szerződés tárgyát képező vagyont. 

- Használatba Vevő a saját költségén az Önkormányzat külön előzetes írásbeli 

engedélye alapján jogosult: 
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- a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, 

vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó 

műveletet,  

- az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 

felújítást végezni. 

A beruházás, felújítás értékét a Használatba Vevőnek bizonylatokkal kell 

igazolnia és azokról évente - a feladatellátásra vonatkozó beszámolóval 

egyidejűleg - írásban be kell számolnia a Használatba Adónak.  

IV.1.2 Használatba vevő kötelezettsége: 

- A szerződés tárgyát képező vagyon használatba vétele, maradéktalan 

együttműködés annak átadás-átvétele során.  

- 2699/1, 2686/2 és a 2708 hrsz.-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8., 

Petőfi S. u. 24. és Kossuth u. 76. szám alatti ingatlanok - (óvoda, iskola) - 

Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő ingyenes használatba 

adásáról szóló 140/2016. (V.19.) Kt. számú határozatával elfogadott, valamint jelen 

szerződés III. pontjában foglalt célnak megfelelő óvodai ellátás biztosításához, a 

szerződés tárgyát képező vagyon jelen szerződésben foglalt célból történő 

használata.  
- Az önkormányzati közfeladat ellátásához biztosítani a feladatellátás feltételeinek 

hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a 

vagyon értékének növelését. 

- Az ingatlanokon fennálló használati jog megszerzéséhez annak ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése. 

- Használatba Vevő kötelezettséget vállal az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez 

szükséges és az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény és e törvény végrehajtásáról 

szóló jogszabály szerinti – a használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére 

alkalmas – okirat kiállítására – ha a használati jog bejegyzésére jelen okirat 

alapján nem kerülne sor. 
- Vállalja, hogy a használati jog hatálya alatt gondoskodik a használatba vett vagyon 

karbantartásáról és a működéshez – a feladatellátáshoz – szükséges mértékű 

pótlásáról, különösen az ingatlanokon és ingatlanrészeken szükségessé váló 

karbantartási és javítási munkák saját költségen történő elvégeztetéséről (Így az 

ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek 

munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten 

tartásáról is).  

- A használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve 

közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly 

módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott tevékenységéből származó bevételeitől, 

költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.  

- A használatba vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható 

gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni. 

-  A vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, 

a használati szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a 

vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó 

személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek 

sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, működtetni, hasznait szedni. 

- A vagyonhoz fűződő közterheket viselni.  

- A vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról, vagyont érintő lényeges 

változásokról, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül értesíteni a 
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Használatba adót. Köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adót az ingatlan 

egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan 

tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes 

használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű 

romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy 

akadályozza. A Használatba vevő köteles tűrni, hogy a Használatba adó a veszély 

elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket 

megtegye. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, 

illetve költségnövekedést a Használatba vevő köteles viselni. 

- A vagyon hasznosításáról, közfeladat ellátásról a szerződésben foglalt 

karbantartási, pótlási kötelezettségek teljesítéséről évente az önkormányzati 

támogatás felhasználásáról szóló beszámolóval egyidejűleg köteles beszámolni.  

- Tűrni a használattal kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben 

közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni. 

- A használatában lévő épületeket szükség esetén - az országgyűlési és az 

önkormányzati választások, nemzetiségi önkormányzati választások, népszavazás, 

népi kezdeményezés céljára kötelesek a választások lebonyolításához szükséges 

mértékben - térítés nélkül – a Helyi Választási Iroda rendelkezésére bocsátani.  

- A jelen szerződés tárgyát képező ingatlan használatát a jelen szerződésben 

meghatározott feladatok, közfeladatok ellátásának zavarása nélkül, a Használatba adó, 

vagy a Használatba adó intézményei részére eseti jelleggel önkormányzati, kulturális 

rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen biztosítja. Használatba adó 

és Használatba vevő az ilyen eseti használat előtt 15 nappal egyeztetnek. A 

felmerülő költségek viselése (rezsidíj, takarítás) az eseti használó Használatba 

adó köteles. Az üzemeltetés költségei Használatba Vevőt terhelik.  

- az önkormányzat, önkormányzati-, helyi közösségi-, kulturális- célú hirdetményei 

kifüggesztését az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a 

használatba vevő az általa meghatározott időtartamban térítésmentesen biztosítja.  

- a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 

közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 

vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi 

önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

- a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

- a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

- polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást 

a használatában lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem 

adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön 

jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz 

vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 

- Amennyiben a használó a használatában levő vagyon hasznosítását másnak 

átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

- Felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és 

környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 

betartásáért és betartatásáért. 

- Köteles teljesíteni a használatában levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, 

illetve a használati szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és 

elszámolási kötelezettséget. 
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IV.2.1. Használatba adó joga különösen: 

- Jelen szerződés V. pontjában foglalt célú és egyéb feladatellátásra, használatra 

vagyonnal való gazdálkodásra, a vagyon rendeltetésszerű használatára irányuló 

ellenőrzéseket a használó legkisebb zavarásával ellenőrizni, adatot, tájékoztatást, 

információt kérni.  
- A használótól a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a képviselő-testület 

megvonhatja, ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati 

célok megvalósítását hatékonyabban szolgálja. 

- A Használatba vevő használatában lévő épületet - az országgyűlési és az 

önkormányzati választások, nemzetiségi önkormányzati választások, népszavazás, 

népi kezdeményezés céljára jogosult a választások lebonyolításához szükséges 

mértékben - térítés nélkül – használni.  

- az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a 

közösen meghatározott helyen és módon, a Használatba vevő által meghatározott 

időtartamban kifüggeszteni.  

 

IV.2.2. Használatba adó kötelezettsége különösen: 

- A szerződés tárgyát képező vagyont használatba adja, maradéktalanul 

együttműködik annak átadás-átvétele során. 
- Kötelezettséget vállal, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges és az 

ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény és e törvény végrehajtásáról szóló jogszabály 

szerinti – a vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas – okirat 

kiállításában együttműködik Használatba vevővel – ha a használati jog 

bejegyzésére jelen okirat alapján nem kerülne sor. 

- A jelen szerződés hatálya alatt köteles a használatba adott ingatlan-vagyonra 

megkötött vagyonbiztosítási szerződés hatályát a használati jog tartama alatt 

fenntartani. 

- A szerződés tárgyát képező ingatlanok üzemeltetése, azok közmű költségeinek 

biztosítása, a takarítás szolgáltatás megszervezése és fenntartása. 

- Az indokolt felújítási és beruházási munkálatokat saját forrásból, pályázatokból, saját 

bevételből elvégeztetni. 

 

V.1.  A használat ellenőrzése az alábbi módon történik: 

- az államháztartásról szóló törvény figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,  

- a használó éves beszámoltatásával,  

- a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel. 

V.2. A használat ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a Használatba Vevő 

- megőrizte-e a vagyontárgy értékét, 

- gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról, 

- az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e. 

Az V.1. pont első bekezdésében foglaltak szerinti ellenőrzéseket a Használatba adó éves 

ellenőrzési tervében szerepeltetheti. 

V.3. Az ellenőrzés során a Használatba adó képviselője jogosult 

- a szerződés tárgyát képező ingatlan területére belépni és ott tartózkodni, 

- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, 

elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban 

meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,  

- a Használatba vevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, 

információt kérni, 

- az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 
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- A Használatba adó az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Használatba vevőt, továbbá, 

amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

 

 

 

VI. Szerződésszegés 

VI.1. Szerződésszegésnek kell tekinteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) XXII. fejezetében taglalt esetköröket. 

VI.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződésszegéssel okozott károk 

vonatkozásában a teljes kártérítés elvét követik. A teljesítést biztosító egyéb szerződést 

biztosító mellékkötelezettséget nem kötnek ki. 

VI.3. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 

szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 

keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Használatba vevő kötelezettsége 

függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az 

intézmény ellátottjai vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 

Nem terheli a Használatba vevőt a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, 

ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 

A Használatba adó a Használatba vevőtől követelheti a használatba adott vagyon rendeltetés-, 

illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Használatba vevő a rendeltetés-, 

illetve szerződésellenes használatot – a Használatba adó felhívása ellenére – tovább 

folytatja, a Használatba adó kártérítést követelhet. 

 

VII. Szerződés megszűntetése 

VII.1. Közös megegyezés: 

Jelen szerződés közös megegyezéssel, a közös megegyezésben foglalt tartalommal bármikor 

megszűntethető. 

 

VII.2. Rendes felmondás: 

Jelen szerződést a szerződő felek határozatlan időre kötötték meg azzal, hogy azt bármelyik 

fél írásban indoklás nélkül, tárgyév március 31-ig felmondhatja. Tárgyév július 1-jei 

fordulónappal. 

VII.3. Rendkívüli felmondásnak van helye különösen, ha: 

VII.3.1. a Használatba Vevő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy 

a jelen használati szerződésben előírt kötelezettségét megszegi; 

VII.3.2. a Használatba vevő a vele szemben a jelen használati szerződés megkötését 

megelőzően megindult csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárásról a Használatba adót 

nem tájékoztatta, vagy a Használatba vevővel  szemben a jelen szerződés hatályának 

időtartama alatt csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás indul; 

VII.3.3. a Használatba vevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék 

tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott. 

 

VII.4. Azonnali felmondásnak van helye különösen, ha: 

-  a Használatba vevő a használatba adott önkormányzati vagyonnal a vállalt 

önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott 

vagyonban kárt okoz.  

- Használatba vevő, az Nvtv. szerint nem minősül átlátható szervezetnek. 
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VIII. A szerződés módosítása: A szerződést kizárólag írásban lehet módosítani. A 

módosítást előzetesen indokolással ellátva írásban kell kezdeményezni. Az Önkormányzat 

részéről a szerződés módosítását annak hatályba lépését megelőzően a képviselő-testületnek 

jóvá kell hagynia. 

Felek nem tekintik a szerződés módosításának a hivatalosan nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy 

telefonszámában bekövetkező változást, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változást. Az említett változásokról az érintett fél a 

másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel 

vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 

IX. A szerződés megszűntetése esetén irányadó eljárás: 

A Használatba vevő a használati joga megszűntetése esetén, a megszűntetés napjától számított 

20 napon belül – figyelemmel az ellátásra irányadó jogszabályi kötelezettségek 

teljesítésére - köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban a Használatba adó részére visszaadni.  

Amennyiben a Használatba vevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, a 

Használatba adó jogosult a helyiségeket birtokba venni, a helyiségekben található 

ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Használatba vevőt az ingóságok 

8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 

Amennyiben a Használatba vevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 

ingóságait, a Használatba adó jogosult a Használatba vevőnek az ingatlanban lévő 

vagyontárgyait a Használatba vevő költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő 

raktározásáról a Használatba vevő költségén gondoskodni.  

A szerződés megszűnése esetén Használatba vevő cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

A szerződés megszűnése esetén a használati jognak az ingatlan-nyilvántartásból való 

törléséről a Használatba vevő köteles gondoskodni. 

 

X. Egyéb rendelkezések 

X.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Nemzeti vagyonról 

szóló, államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

X.2. Jelen szerződés annak aláírásával lép hatályba. 

 

Minden értesítés és egyéb közlés, melyet a jelen szerződés alapján meg kell, vagy meg 

lehet tenni írásban teendő meg. 

 

Szerződő Felek és az együttműködő fél a szerződést együttesen elolvasták, és a közös 

értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

Tiszavasvári, 2016 ………… 

 

……………………………………                              ..……………………………………….. 

Dr. Fülöp Erik polgármester                                      Magyarországi Magiszter Alapítvány 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                   képviseletére jogosultként 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a ravatalozó felújítása érdekében pályázat 

benyújtásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gáll Attila köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

141/2016. (V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

A Vidékfejlesztési Program 6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívására pályázat benyújtásáról 

(Tiszavasvári Köztemető ravatalozó épületének külső rekonstrukciója, energetikai 

korszerűsítése) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy a Vidékfejlesztési Program 6-7.4.1.1-16 kódszámú, 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 

tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívására pályázatot nyújt 

be a „Tiszavasvári Köztemető ravatalozó épületének külső rekonstrukciója, 

energetikai korszerűsítése” címmel. 

A beruházás megvalósítási helyszíne: 

4440 Tiszavasvári, Külterület 057 hrsz. 

 

2. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

 A beruházás összköltsége:   28.771.705 Ft 

 Igényelt támogatás (90%):  25.894.534 Ft 

 Önkormányzati sajáterő (10%):   2.877.171 Ft 

 

 

3. A beruházás megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város 

Önkormányzata aktuális évi költségvetésében biztosítja. 

 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatalhoz. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről Tiszavasvári 

Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2015. évben végzett 

belső ellenőrzési tevékenységről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Nagyné Dályai Katalin belső ellenőr 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

142/2015.(V. 19.) Kt. számú 

határozata 

 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés  

Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2015. évben végzett belső 

ellenőrzési tevékenységről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49.§ 

(3a) alapján Tiszavasvári Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2015. évben végzett 

belső ellenőrzési tevékenységről készített Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 

előterjesztés 1-2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Városi Kincstár és az Egyesített Közművelődési 

Intézmény és Könyvtár közötti együttműködési megállapodás 

jóváhagyásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

143/2016.(V.19.) Kt. számú határozata 

 

A Városi Kincstár és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár közötti 

együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Kincstár és az Egyesített 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Városi Kincstár és az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár közötti 

együttműködési megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Hatályon kívül helyezi Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2013. 

(III.21.) Kt. számú határozat 2. és 3. mellékleteit.. 

 

3. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodást annak aláírását 

követően továbbítsa a Városi Kincstár intézményvezetőjének. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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143/2016. (V.19.) Kt. sz. határozat melléklete 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött a  

VÁROSI KINCSTÁR, TISZAVASVÁRI - mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 

szerv - (a továbbiakban: Kincstár)  

 

Címe:     4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.  

Adószáma:    15445964-2-15 

Bankszámlaszáma:   11744144-15445964-00000000 

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja,  

4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 12.  

 

képviseletében KRASZNAINÉ DR. CSIKÓS MAGDOLNA intézményvezető, valamint az 

 

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR – mint gazdasági szervezettel 

részben rendelkező intézmény - (a továbbiakban: Intézmény)  

 

Címe:     4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. 

Adószáma:    15834003-2-15 

Bankszámlaszáma:   11774144-15834003 

Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fiókja,  

4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 12.  

 

képviseletében BOHÁCS JÓZSEF intézményvezető között  

 

 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31) Korm. rendeletben 

(továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a következők szerint:  

 

ELŐZMÉNYEK: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 17/2016. (I.27.) Kt. sz. 

határozatában döntött arról, hogy 2016. április 1-jétől a Művelődési Központ és Könyvtár és a 

Vasvári Pál Múzeum intézmények jogutóddal történő megszüntetéséről, és az Egyesített 

Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézmény létrehozásáról. 

 

 

1. Az együttműködés általános szempontjai 
 

1.1 A Kincstár és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és 

ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit megteremtse. 

 

1.2. Az együttműködés nem csorbíthatja az Intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi 

rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

 

1.3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti, és személyi feltételei az 

Intézménynél nincsenek meg, a Kincstár látja el. 
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1.4. A Kincstár biztosítja a szabályszerű, törvényes, valamint az önkormányzat mindenkor 

érvényben lévő rendelkezéseinek megfelelő gazdálkodás feltételeit. 

 

1.5. Az 1.4. pontban foglaltakat a Kincstár elsősorban előirányzat-módosítási, pénzügyi 

ellenjegyzési, valamint érvényesítési jogkörének gyakorlásán keresztül, a gazdasági 

folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatok és egyéb kontroll funkciók ellátásával 

biztosítja. 
 

A Kincstár felelős a költségvetés tervezésével, az előirányzatok módosításával és 

átcsoportosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a számviteli rend 

megszervezéséért és betartásáért, a pénzügyi adatszolgáltatási és beszámolási 

kötelezettségek teljesítéséért, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos adminisztratív 

feladatok ellátásáért. 

 

Az intézmény felelős a vagyon használatával és védelmével összefüggő feladatok 

ellátásáért, valamint a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos döntések meghozataláért.   
 

1.6. A gazdálkodással kapcsolatos jogkörök – kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 

érvényesítés, teljesítés-igazolás, utalványozás – gyakorlásának módját, valamint a 

készpénzkezelés és a gazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok részletes szabályait a 

Városi Kincstár által elkészített szabályzatok tartalmazzák, melyek hatálya kiterjed az 

Intézményre is.    

 

1.7. A Kincstár a kiemelt előirányzatokról naprakész előirányzat-nyilvántartást vezet.  

 

1.8. A kötelezettségvállalások nyilvántartása a Városi Kincstárnál történik. A nyilvántartás 

naprakészen mutatja a folyamatban lévő kötelezettségvállalásokat és azok teljesítését.  

1.9. A főkönyvi könyvelést a Kincstár vezeti és gondoskodik a jogszabályokban előírt 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. Az Intézmény bevételeinek és 

kiadásainak alakulásáról a Kincstár a havi pénzforgalmi jelentés megküldésével 

tájékoztatja az Intézményt.  

 

1.10. Az analitikus nyilvántartások vezetését és a további szükséges feladatok ellátását a 

következők szerint végzik a felek: 

 

1.10.1. A Kincstár vezeti a felsorolt nyilvántartásokat és végzi a következő feladatokat: 

 

a. Kötelezettségvállalások teljes körű nyilvántartása.  

b. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása. 

c. Munkaügyi és személyügyi adminisztráció (a KIRA rendszer működtetése, 

közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, biztosítotti 

bejelentés, alkalmazási, megszüntetési, átsorolási iratok elkészítése, változó munkabér 

lejelentése, nem rendszeres kifizetések számfejtése, továbbítása a Magyar 

Államkincstár felé.) 

d. Létszám- és bérnyilvántartás. 

e. Áfa analitika, áfa bevallások készítése. 

f. Vevő és szállító analitikák. 

g. Bevallások elkészítése. 

h. Leltárak kiértékelése. 
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i. Előírt szabályzatok elkészítése. 

j. Bevételi nyilvántartások vezetése 
k. A gazdálkodás eredményességének rendszeres elemzése, értékelése, a hatékonyság, az 

ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosításának érdekében. 

l. Költségfelosztás, és könyvelés költségfelosztási szabályzat alapján 

m. A megszűnt jogelőd intézményekkel kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése 

 

1.10.2. Az intézmény vezeti a felsorolt nyilvántartásokat, és végzi a következő 

feladatokat:  
 

a. Az alapító okiratban meghatározott bérbeadás jogának gyakorlásával összefüggő 

feladatok. 

b. Leltárak felvétele a Kincstár által kiadott leltározási utasításban foglaltak szerint. 

c. Selejtezési javaslatok készítése. 

d. Selejtezés bonyolítása, dokumentálása. 

e. Előirányzat-módosítás kezdeményezése. 

f. Készletbeszerzés és szolgáltatás megrendelése. 

g. Az anyagok, készletek (pl. irodaszerek, fénymásolási, informatikai kellékanyagok, 

tisztítószerek, takarító eszközök, stb.) analitikus nyilvántartása.  

h. Szabadság nyilvántartás, jelenléti ívek vezetése, havi összesítése, ezen adatok 

továbbítása a Kincstárhoz. 

i. Számlák kibocsátása, térítési díjak beszedése, az intézményben kezelt szigorú 

számadású nyomtatványok nyilvántartása. 

j. Káresemények bejelentése a biztosító felé 

 

1.11. Az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások és a saját nyilvántartási rendszerének 

valódiságáért az intézmény vezetője, míg az egyéb pénzügyi adatszolgáltatások és 

információk tekintetében a Kincstár vezetője a felelős. 

 

1.12. A Kincstár gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, 

önkormányzati szabályozások eljussanak az Intézményhez, és segíti azok gyakorlati 

végrehajtását. 

 

1.13. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat, 

ügyiratokat az Intézmény és a Kincstár között átadás-átvételi könyvvel kell 

kézbesíteni, melyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) kinek és 

mikor adták át ügyintézés végett. Az intézmény a teljesítésigazolással ellátott, 

engedélyezett számlákat a kézhezvételtől számított 3 napon belül köteles a Városi 

Kincstár részére megküldeni.   

1.14. Az Intézmény önálló bankszámlával, ehhez kapcsolódó alszámlákkal és házipénztárral 

rendelkezik. A pénzforgalom lebonyolítását mind a bankszámlák, mind a pénztár 

tekintetében a Kincstár látja el a pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően.  

 

1.15. Az Intézmény a szakmai tevékenység végzése során beszerzett eszközök, valamint 

igénybe vett szolgáltatások mennyiségének és minőségének ellenőrzése mellett felelős 

azok igénybevételének indokoltságáért is, kiemelt figyelemmel az elvárható 

takarékosság, és a hatékony forrásfelhasználás szempontjaira. 
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2. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 
 

2.1. Az éves költségvetés tervezése 

2.1.1. A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított központi költségvetési 

támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámokról, létszámadatokról az Intézmény 

vezetője közvetlenül szolgáltat adatokat az irányító szervnek. 

2.1.2. Az irányító szerv által meghatározott időpontig: 

 

a. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának kialakításához szükséges adatokat - az 

Intézményvezetővel történt egyeztetést követően – a Kincstár vezetője juttatja el az 

irányító szerv részére.  

 

b. Az elfogadott költségvetési koncepció alapján, a határozatnak megfelelően a Kincstár 

elkészíti a költségvetés tervezetet, melyet egyeztet az Intézménnyel, majd eljuttat az 

önkormányzathoz. Ezt követően egyeztető tárgyalást folytat a hivatallal az önállóan 

működő intézmény vezetőjének jelenlétében. 

 

c. A Kincstár vezetője az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének 

összeállításához az önállóan működő intézmény vezetőjével együttműködve 

információt szolgáltat a jegyző számára. 

 

2.1.3. A Kincstár a költségvetési rendelet megalkotása után elkészíti az intézményi 

költségvetést és felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat.  

 

2.1.4. A Kincstár az önállóan működő intézménnyel együttműködve figyelemmel kíséri az 

éves költségvetés teljesítését, és számításokat végez a következő évi intézményi 

előirányzatok tervezéséhez. 

 

2.2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása 

 

2.2.1. Az Intézmény a Képviselő-testület által meghatározott esetekben az előirányzat 

felhasználási jogkörét önállóan gyakorolja és a Kincstáron keresztül kezdeményezheti 

az előirányzat módosítását. 

 

2.2.2. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosítását a költségvetési rendeletben 

meghatározott időpontig az Intézmény vezetője és/vagy a Kincstár gazdasági vezetője 

- a szükségesség indoklása mellett - a fenntartó felé írásban kezdeményezi. 

 

2.2.3. Az Önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az Intézmény 

vezetője és a Kincstár vezetője együttesen felelős. 

 

2.2.4. Az éves költségvetésben engedélyezett személyi juttatások előirányzata év közben a 

jogszabályban foglaltak szerint változtatható meg. 
 

 

3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 
 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 
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3.1.1. Az intézmény vezetője (vagy az általa megbízott személy) kötelezettségvállalási 

jogkörét a Városi Kincstár által elkészített kötelezettségvállalási szabályzatban 

foglaltak szerint gyakorolja. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási 

terven kell alapulnia. 

 

a. Kötelezettséget az intézmény vezetője csak írásban vállalhat, a Kincstár gazdasági 

vezetője, vagy az általa megbízott személynek a pénzügyi ellenjegyzése mellett. 

 

b. Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Kincstár szerint nincs fedezet „fedezethiány 

miatt nem teljesíthető” megjegyzéssel visszaküldi az önállóan működő intézmény 

vezetőjének. 

 

c. Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a Kincsár ellenjegyzi és felvezeti az 

Intézmény kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

 

3.1.2. A személyi juttatások tekintetében a költségvetésben cím szerint nem szereplő 

összegekre az előirányzat-módosításokat az intézmény a Kincstáron keresztül 

kezdeményezi. 

 

3.2. Az utalványozás rendje 

 

3.2.1. A kiadások teljesítésének, bevételek beszedésének, vagy elszámolásának elrendelésére 

(a továbbiakban: utalványozás) érvényesített okmány alapján az önállóan működő 

intézmény vezetője jogosult, aki ezen jogkörét a Városi Kincstár intézményvezetőjére 

ruházza át. Az Intézmény számlájáról csak és kizárólag olyan kifizetés teljesíthető, 

melynek bizonylatán az intézményvezető aláírásával a kifizetést engedélyezi.   

 

3.2.2. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. 

 

3.2.3. Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból, - számla, 

egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okmány, átutalási postautalvány – befolyó 

bevétel beszedését. 

 

3.3. Az ellenjegyzés rendje 

 

3.3.1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Kincstár gazdasági vezetője, vagy 

az általa írásban megbízott személy jogosult.  

 

3.3.2. A pénzügyi ellenjegyző az ellenjegyzés előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges 

fedezet rendelkezésre áll-e, illetve nincs-e egyéb akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

 

3.3.3. Ha a Képviselőtestület az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost jelöl ki, 

akkor a fenti kötelezettségvállalás – a kötelezettségvállaló és annak ellenjegyzésére 

jogosult személy aláírása mellett – az önkormányzati biztos külön írásbeli 

ellenjegyzésével érvényes. 

 

3.4. Az érvényesítés és teljesítés igazolás rendje 

 

3.4.1. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt a rendelkezésre álló 

okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosságát, összegszerűségét, 
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a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki és tartalmi követelményeket betartották-

e. Az érvényesítést a Kincstár ezzel a jogkörrel megbízott munkatársa végzi. Az 

érvényesítés a teljesítés igazolásán alapul. 

 

3.4.2. A kiadás teljesítése és a bevétel elrendelése előtt, okmányok alapján igazolni kell azok 

jogosságát, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. Az önállóan működő 

intézménynél a szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek nevét és beosztását a 

kötelezettségvállalási szabályzatban kell rögzíteni.   

 

3.4.3. A szakmai teljesítés igazolása során mennyiségileg és minőségileg meg kell győződni 

arról, hogy: 

a. A megrendelt eszközöket és készleteket leszállították-e, az átvétel igazolása és a 

nyilvántartásba vétel megtörtént-e. 

b. A teljesített szolgáltatás, illetve elvégzett munka a kötelezettségvállalás tartalmának 

megfelel-e. 

 

4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel történő gazdálkodás 

szabályai 
 

4.1. Az önállóan működő intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol.  

 

4.2. Az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelettel jóváhagyott bér- 

és létszámkerettel az intézmény önállóan gazdálkodik. Üres álláshelyre csak az adott 

munkakör betöltésére jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személy nevezhető 

ki. 

 

4.3. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell 

gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. 

 

4.4. A tartósan üres álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzata év közben 

jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét 

szolgáló többletmunka díjazására, jogszabály szerinti formának megfelelő személyi 

juttatásokra (helyettesítési díj, túlóra) fordítható. 

 

4.5. A személyi juttatások előirányzatokhoz viszonyított teljesítéséről a Kincstár a havi 

pénzforgalmi jelentésben, valamint a munkaügyi előadók által a várható 

bérfelhasználás alakulásáról készített számítási anyagok megküldésével tájékoztatja 

az Intézményt.  

 

4.6. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a Kincstár biztosítja, hogy a munkaerő- és a 

bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és a Képviselő-testület 

döntéseinek megfelelően történjen. 

 

4.7. Az Intézmény, szakmai alapfeladata ellátása során, szellemi munka szolgáltatási 

szerződéssel történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt 

kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel, csak jogszabályban, vagy a 

képviselő-testület által meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthet. 
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5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 

5.1. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását a Kincstár végzi (elkészíti az 

állományváltozás nyilvántartásba vételéhez szükséges bizonylatokat: üzembe helyezés, 

állományba vétel, állományból történő kivezetés, térítés nélküli átadás, -átvétel, stb.).  

 

5.2. A leltárfelvételt a Kincstár iránymutatása alapján, szükség esetén a Kincstár által 

kirendelt dolgozó közreműködésével az Intézmény végzi és közreműködik a leltárak 

feldolgozásában. 

 

5.3. Az Intézmény és a Kincstár közösen végzi el az esedékes selejtezéseket és 

gondoskodik azok előírásoknak megfelelő bizonylatolásáról. 
 

5.4. A leltározási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a leltározási és 

selejtezési szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 

5.5. Az analitikus nyilvántartások vezetése a Kincstár számlarendjében foglaltaknak 

megfelelően történik. 

 

 

6. A készpénzkezelés rendje 
 

6.1. Az Intézmény házipénztárát a Városi Kincstár pénztárosa kezeli a Pénzkezelési 

szabályzatban rögzítetteknek megfelelően. 

 

6.2. Az Intézmény a készpénzfizetések lebonyolítására jogosult készpénz előleget kifizetni, 

mellyel legkésőbb a felvételtől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyhón 

utolsó munkanapján el kell számolni.    

 

6.3. Az Intézmény az általa készpénzben beszedett bevételeket kiadásai teljesítésére nem 

fordíthatja, azt köteles a házipénztárba, vagy az Intézmény bankszámlájára teljes 

egészében befizetni. A beszedett összeg őrzéséért a vezető által beszedéssel megbízott 

dolgozó teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
 

 

7. A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása 
 

7.1. A felújítások és beruházások lebonyolítása az Intézmény feladatát képezi. 

 

8. A beszámolási kötelezettség teljesítése 
 

8.1. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolót, a mérleg 

alátámasztását szolgáló kiegészítő mellékleteket, valamint a szöveges indoklást a 

Kincstár készíti el. 

 

8.2 A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított központi költségvetési 

támogatások elszámolásához a Kincstár szolgáltat pénzügyi adatokat a fenntartó 

részére, azonban a támogatások jogszabályoknak megfelelő felhasználásáért az 

Intézmény vezetője felel.    
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8.3. A beszámolóhoz szükséges egyéb kiegészítő információkat (pld. a feladatmutatók 

állományának alakulása) az Intézmény vezetője olyan határidővel köteles szolgáltatni, 

hogy a Kincstár beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 

 

9.  Információáramlás, -szolgáltatás 
 

9.1. A rendszeresen ismétlődő adat- és információszolgáltatás az alábbi feladatokhoz 

kapcsolódik: 

 

 Költségvetési tervezéshez. 

 Költségvetési előirányzatok évközi módosításához. 

 Költségvetési előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának 

ütemezéséhez. 

 Pénzellátáshoz. 

 Költségvetési folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez. 

 Költségvetési beszámoláshoz. 

 Statisztikai adatgyűjtéshez. 

 

9.2. Az adatszolgáltatások elvégzése elsődlegesen a Kincstár feladata. A továbbított adatok 

teljeskörűségéért és a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért az 

Intézmény és a Kincstár vezetője közös felelősséget visel. 

 

9.3. Az önkormányzat rendeletében meghatározott tartozásállományra nézve az 

önkormányzat részére a Kincstár teljesíti az adatszolgáltatást. 

 
10. Vagyonkezelés 
 

10.1. Az önállóan működő költségvetési intézmény köteles a rábízott vagyonnal 

rendeltetésszerűen gazdálkodni, annak állagát, értékét védeni. 

 

10.2. Az Intézmény a használatába adott vagyonnal, az Áht. és az Ávr., valamint az 

önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik az alapító okiratban 

szereplő feladatainak ellátása érdekében. 

 

10.3. Az Intézmény kezelésében lévő vagyon analitikus nyilvántartását a Kincstár végzi. 

 

10.4. Az Intézmény feladatainak ellátását szolgáló tárgyi eszközök karbantartását 

elsődlegesen az Intézmény a saját állományában lévő karbantartóval végzi, szükség 

esetén a Városi Kincstár állományába tartozó közmunka vezető és egyéb dolgozók 

segítségével. A Városi Kincstár által elvégzendő feladatok megrendelésére az 

intézményvezető, vagy az általa megbízott személy az erre a célra rendszeresített 

megrendelőlapon, írásban jogosult.   

 

10.5. A karbantartási munka elvégzéséről a karbantartó munkalapot fektet fel, melyen 

szerepel az elvégzett munka leírása, a munkát végző karbantartó(k) neve, a 

munkavégzés időtartama, a beépített anyag neve, mennyisége, a felhasznált üzem- és 

kenőanyag mennyisége. A munkavégzéshez szükséges anyagot az Intézmény 

biztosítja. A munka elvégzése után a teljesítést, illetve az anyagfelhasználást az 
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intézményvezető, illetve az általa ezzel a feladattal megbízott munkatárs igazolja.  

 

 

10.6. Az analitikus nyilvántartások szerinti tárgyi eszközök és készletek leltárfelelőse az 

Intézmény, azokért anyagi felelősséggel tartozik. 

 

 

 

Hatályba lépés: 

Az együttműködési megállapodás 2016. június 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 

63/2016. (III.21.) Kt. sz. határozat 2. és 3. mellékleteit képező, 2013. április 1-től érvényes 

megállapodások hatályukat vesztik. 

 

 

 

 

 

 ………………………..…………. ………………..…………………… 

 Városi Kincstár, Tiszavasvári Egyesített Közművelődési Intézmény 

  Krasznainé dr. Csikós Magdolna és Könyvtár 

             iIntézményvezető                                                      Bohács József 

                                                                                                     igazgató 

 

 

 

 

Jóváhagyás: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 143/2016.(V.19.) Kt. számú 

határozatával az együttműködési megállapodást jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 …………………………………. ………………………………… 

 dr. Fülöp Erik  Badics Ildikó 

 polgármester jegyző 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti üres nem lakás 

célú helyiség Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület részére 

történő bérbe adásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Kérte, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a sportmúzeum megvalósítása érdekében, mert 

nagy dicsőség lenne a városnak, hogy ha az ország 3. sportmúzeumát létre tudnák hozni, 

melyhez már készülődnek a támogató erők.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Nagyon örül annak, hogy ez az előterjesztés elkészülhetett és úgy tűnik, hogy a képviselő-

testület is bizalmat szavaz az elképzelésnek. A tervezet elfogadása első mérföldköve lenne a 

sportmúzeum kialakításának és hosszú távon reális esélye lenne, hogy valóban az ország 3. 

ilyen jelentős helyszínének adhasson otthont Tiszavasvári.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

144/2016. (V.19.) Kt. számú  

határozata 
 

A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti üres nem lakás célú helyiség Tiszavasvári 

Olimpiai Baráti Kör Egyesület részére történő bérbe adásáról  
 

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 a Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti irodaházban lévő összesen 37,57 

m
2 

alapterületű nem lakás célú helyiséget 2016. június 01-től határozatlan időtartamra bérbe 

adja a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület részére a határozat 1 sz. mellékletében 

található Bérleti szerződésben foglaltak szerint. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az Egyesület elnökét a Testület döntéséről, továbbá 

felhatalmazza a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. május 31.    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 



327 

 

 

144/2016. (V.19.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2016. (V.19.) 

Kt. számú határozata alapján 

egyrészről: Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében dr. Fülöp Erik 

polgármester, mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), 

 

másrészről: Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület (4440 Tiszavasvári, 

Szabolcsvezér u. 24., ) képviseletében Gazdag József elnök, mint Bérlő 

(továbbiakban: Bérlő)  

között az alábbiak szerint: 

 

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

tulajdonában lévő 1/2 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti 

irodaházban található, Attila tér felőli bejárattal rendelkező, összesen 37,57 m
2
 

alapterületű összkomfortos helyiséget, a megismert állapotban.  

 

A helyiség a szerződés mellékletét képező alaprajzon bevonalkázva van jelölve. 

 

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

 

A helyiség a Bérlő részére az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltaknak 

megfelelően kerül átadásra. 

 

3. A Bérlő a helyiség használata után 11.270 Ft/hó + ÁFA (300 Ft/m2/hó + ÁFA) bérleti 

díjat, valamint az 4./ 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 számlájára.  

 

A Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt 

megemelje az éves inflációs ráta figyelembevételével. 

 

4. Felek megállapítják, hogy a Bérlő a bérleti díjon kívül köteles megfizetni a 

helyiséghasználattal kapcsolatban felmerülő közmű költségeket (fűtés, villamos 

energia, … fő foglalkoztatott dolgozó alapján számított vízdíjköltség) a 

közműszolgáltatók által megküldött közüzemi számlák és az energetikus által 

megállapított arányban. 

 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a bérbe adott helyiségben található ingóságra a 

Bérlő köt vagyonbiztosítást. 

 

6. A bérleti szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 

 

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

megszűnése esetén a Bérlő cserehelyiség biztosítására nem tarthat igényt. 
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8. 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.  

 

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

 

10. Bérlő a bérleményen történő szükség szerinti átalakításokat kizárólag a jogszabályi 

előírások betartása mellett, a Bérbeadóval történő előzetes hozzájárulás mellett 

végezheti el. 

 

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

feladatok ellátásából eredő költségek viselésére. 

 

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

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadó részére visszaadni. 

 

13. 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  Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület  

 bérbeadó bérlő 

   képv.: dr. Fülöp Erik polgármester                  képv.: Gazdag József elnök  
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Gávavencsellő 1453 hrsz alatti ingatlan 

értékesítéséhez való hozzájárulásról.  

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 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

145/2016. (V.19.) Kt. számú  

határozata 

 

A Gávavencsellő 1453 hrsz alatti ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról 

 

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 jóváhagyja a Kornisné Liptay Elza és Gyermekjóléti Központ (4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.) és Tímár Község Önkormányzata (4466 Tímár, Szabadság u. 

100.) között 2016. május 11-én létrejött, a gávavencsellői 1453 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar 

megnevezésű ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi szerződést, a határozat mellékletében 

lévő tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Adásvételi 

szerződés záradékának aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés Páli Józsefné bérleti jogviszonyának megszüntetésére 

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 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

146/2016. (V.19.) Kt. számú  

határozata 

 

Páli Józsefné bérleti jogviszonyának megszüntetésére 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: 

 

1. 

A Képviselő-testület nem támogatja Páli Józsefné bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 3. 

fszt/2. sz. alatti önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyának közös 

megegyezéssel történő megszüntetését.  

 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) önkormányzat rendelet 51. §-a értelmében mivel 

Páli Józsefné bérleti jogviszonya nem közös megegyezéssel szűnik meg, ezért nevezett 

bérlő lelépési díjra nem jogosult. 

 

2. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Páli Józsefnét a Testület 

döntéséről. 

 

Határidő: azonnal     Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programra 

benyújtandó pályázatokról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gáll Attila köztisztviselő 
 

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Az idei év során, március hónaptól kezdődően a Terület-és Településfejlesztési Operatív 

Program kiírásai folyamatosan jelennek meg, ami azt is jelenti, hogy a beadási határidők, 

illetve a már beadott pályázatok hiánypótlása, illetve egyéb tevékenységei összeérnek. Szinte 

minden héten van beadási határidő. A Képviselő-testületi SZMSZ módosításába került be egy 

pont, hogy utólag lehetősége legyen polgármester úrnak tájékoztatni a benyújtásról a 

képviselő-testületet. Ez a feszített pályázati tempó nem csak a pályázatírókra és tervezőkre, 

hanem minden közreműködő szakemberre kiemelt terhet ró, illetve, mint ismeretes az eddig 

benyújtott TOP pályázatokat a Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban, illetve egy 

alkalommal, több egyéb szervezettel közös konzorciumban nyújtották be, ami szintén 

megnöveli a munkájukat, illetve az adminisztrációs terheket is elhúzza. Természetesen 

igyekeznek a képviselő-testületet tájékoztatni valamennyi fejlesztésről, azonban a pályázatnak 

a szakmai és műszaki tartalma, illetve a végleges költségvetése többnyire a pályázat beadása 

előtti utolsó napokban realizálódik, illetve több olyan fejlesztési elképzelésük is van, illetve 

volt, ami különféle okok miatt, például a tervezési jogosultsági szempontok, illetve a pályázati 

dokumentáció bonyolultsága miatt vagy pedig amiatt, hogy nem látták realitását a pályázat 

nyerési esélyének, egyelőre félretették a pályázatot, illetve majd csak egy későbbi időpontban 

tudják azt benyújtani. Az egyik előterjesztés egy ipari terület fejlesztéséről szól, ami a Bűdi 

Salétromkert melletti részen realizálódna, illetve a másik a gyári lakótelepi Varázsceruza 

Óvoda felújítására vonatkozik. Már több alkalommal is került KEOP, illetve hazai 

Belügyminisztériumi forrásból pályázati kérelem benyújtásra, de ezek nem nyertek 

támogatást, így továbbra is aktuális az óvoda felújítása.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Véleménye szerint a témafelelős kitűnően összefoglalta a jelenlegi helyzetet. Valóban nagyon 

nehéz most, hiszen minden héten vannak olyan pályázati határidők, amiknek meg kell felelni. 

Nagyon sokat egyeztetek a pályázatokkal kapcsolatban, sokat is idegeskedtek minden 

pályázati előkészítés során. A jövőben is igyekezni fog tájékoztatni a képviselő-testületet, 

hogy ne kerüljön ő sem olyan helyzetbe, hogy a testületi ülésen utólagosan megkérdezi 

valamely képviselő, hogy miért pont ezt a pályázatot valósították meg, vagy miért olyan 

összegért valósították meg, ezért is szoktak kiküldeni egy tájékoztató anyagot, azokról az 

elképzelésekről, amelyek az ő fejében vagy a kollégák fejében realizálódnak. Azonban 

konkrét, részletes pályázati elemeket tartalmazó útmutatót vagy akár a költségbecslést, mint 

ahogy előzetesen jelezte Attila is, nem fogják tudni korábban kiküldeni a pályázati határidő 

lejárta előtt, melynek egyedül az az oka, hogy szinte az utolsó pillanatban áll minden össze és 

valóban óriási munka a költségvetést, költségbecslést kikalkulálni, akár a tervezési elemeket 

olyan szempontból összerakni, hogy az valóban határidőben, tökéletes pontossággal 

bekerülhessen az Irányító Hatóság, illetve a befogadó hatóság felé. Ettől függetlenül a 

nagyobb jellegű részletszabályokat igyekezni fognak időben kiküldeni és tájékoztatni a 

képviselő-testületet. Majd elmondta azt is, hogy mind a két pályázati felhívást előzetesen 

egyeztette a megyei önkormányzattal, együtt is működnek mindkettő kidolgozásában, van egy 

szakmai támogatás is ezekre vonatkozóan, amivel konzorciális partnerként a megyei 

önkormányzattal nyújtják be mind a két pályázatot. Bízik abban, hogy emiatt szakmailag 

hiányosság, hiba nem keletkezhet. Mindemellett úgy véli, hogy egy jelentősebb lobbi erőt is 

képviselhet a két pályázat szempontjából ez a fajta együttműködés.  
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Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

147/2016. (V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.1.1-15 kódszámú felhívására 

pályázat benyújtásáról (Iparterület kialakítása Tiszavasváriban) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.1.1-15 

kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére című felhívására 

pályázatot nyújt be „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” címmel. 

 

2. A pályázaton 180.096.550 Ft Ft, 100%-os támogatást igényel, önkormányzati saját 

erőt ennek megfelelően nem biztosít. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 

 

 

Határidő: 2016. május 23.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetet szavazásra 

bocsátotta.  
 
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

148/2016. (V.19.) Kt. számú 

határozata 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4.1-15 kódszámú  

felhívására pályázat benyújtásáról (A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda  

infrastrukturális fejlesztése) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4.1-15 

kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívására pályázatot nyújt 

be „A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése” címmel. 

 

2. A pályázaton 113.731.780 Ft, 100%-os támogatást igényel, önkormányzati saját erőt 

ennek megfelelően nem biztosít. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 

 

 

Határidő: 2016. május 23.   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Terület–és Településfejlesztési Operatív Program 

2.1.2-15 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gáll Attila köztisztviselő 

 

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Ez egy jelentős, több mint 500 M Forintos városrehabilitációs pályázat, amiről első ízben egy 

február végi képviselő-testületi ülésen már a tervezés megkezdésekor tájékoztatták a 

képviselő-testületet, illetve ezt követően több alkalommal is e-mailes tájékoztatást nyújtottak. 

A pályázat szakmai tartalma összeállt, de a Pünkösdöt követő keddi benyújtási határidő 

eléggé kedvezőtlen volt, ezért pénteki napon került kiküldésre egy e-mail a képviselő-testület 

számára, ami a pályázat szakmai, végleges tartalmát, a végső költségvetését tartalmazta. Még 

Pünkösdkor is dolgoztak ezen a projekten a tervezőkkel, illetve a megyei önkormányzattal 

együttműködésben. Ehhez képest végül változás nem volt, tehát 66.532.684 forintos 

végösszeg is véglegesnek mondható, illetve maradt valamennyi szakmai elem tartalma is. 

Ami mutatja a jelenlegi helyzetet, hogy főként a TOP pályázatok kapcsán volt egy 2016. 

május 17-ei beadási határidő, azonban az önkormányzat elektronikusan olyan 15:45 órakor 

küldte be a pályázatot, majd még ezt követően 17:00 óra magasságában érkezett egy 

közlemény, hogy 2016. május 25. napjáig meghosszabbították a pályázati határidő 

benyújtását. Elég érdekes eljárás, hiszen ha későn értesülnek erről, akkor lehet, hogy ők is 

későn tudták volna a testületet tájékoztatni, illetve a munkát szervezni. Végezetül elmondta, 

hogy a pályázat benyújtásra került és reménykednek a kedvező elbírálásában.   
 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő.  
 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

149/2016. (V.19.) Kt. számú 

határozata 
 

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

benyújtott pályázat jóváhagyásáról (Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban) 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. Jóváhagyja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1.2-15 kódszámú, 

Zöld város kialakítása című felhívására „Zöld városközpont kialakítása 

Tiszavasváriban” címmel 2016. május 17-én benyújtott pályázatot. 
 

2. Jóváhagyja a pályázaton igényelt 566.532.684 Ft összeget, melynek támogatástartalma 

100%, önkormányzati saját erőt ennek megfelelően nem biztosít. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet. 

 

Határidő: azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Tárgy (20.np.): Egyebek 

 

„Egyebek” napirendi pont alatt kérdés, hozzászólás a Képviselő-testület részéről nem 

hangzott el.  

 

 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik 

polgármester bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 

 

 


