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MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI  

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 
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rendelete: - 

 

NAPIRENDEK  
 

1. Előterjesztés Tiszavasvári város közvilágítása LED-el történő korszerűsítéséhez szükséges 

hitel felvételéről szóló döntésről   

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2022-2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei és saját bevételei bemutatásáról szóló 28/2021.(II.15.) PM számú 

határozat 2. számú módosításáról  

 

3. Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1 

2017-00028 azonosítószámú pályázat műszaki szakmai tartalmának módosítása iránti,  

valamint költségnövekmény iránti kérelem benyújtásáról 

 

4. Egyebek 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2021. november 5-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási 

Ágnes, Balázsi Csilla, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, Szabó Zsolt, 

Szurkos Szilvia, Tamás Viktor képviselők. 

  

Távol maradt:   Balogh Sándor, Császár József Sándor, Volosinóczki Béla képviselők 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth 

Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté 

osztályvezető-helyettes, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő  
 

Meghívottként távolt maradt: - 
 

Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita 
 

Szőke Zoltán polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet, majd a jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő 

képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. 

Kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  
 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a napirendi pontok 

tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2021. (XI.5.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2021. november 5. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 5. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Előterjesztés Tiszavasvári város közvilágítása LED-el történő korszerűsítéséhez szükséges 

hitel felvételéről szóló döntésről   
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2. Előterjesztés az önkormányzat 2022-2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei és saját bevételei bemutatásáról szóló 28/2021.(II.15.) PM számú 

határozat 2. számú módosításáról  

 

3. Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1 

2017-00028 azonosítószámú pályázat műszaki szakmai tartalmának módosítása iránti,  

valamint költségnövekmény iránti kérelem benyújtásáról 

 

4. Egyebek 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés Tiszavasvári város közvilágítása LED-el történő 

korszerűsítéséhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető-helyettes 

 

Köblös Máté osztályvezető-helyettes szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy az előterjesztés elkészítésére nagyon rövid volt a határidő, mivel előzetesen 

úgy tudták, hogy november 15-ig kell benyújtani a kormányengedélyt. Azonban a Magyar 

Államkincstárral folytatott előzetes egyeztetésnél kiderült, hogy még ezt ellenőrizniük kell, 

így november 5-ig fogadják be ezeket, így a mai napon meg kell küldeni a részükre. Két 

ajánlat érkezett be, a Takarékbank és az OTP Bank adott be hitelajánlatot. Ezek közül a 

Takarékbanké volt a jobb, amely az előzetes kalkulációkhoz képest is sokkal jobb hitelt 

tartalmaz. Kiküldésre kerültek a kondíciók, és a hitel ajánlatban biztosítékként meg van 

jelölve a tiszavasvári 2448/6 Hrsz-ú ingatlan, amely a sportcsarnok épülete. A lényege az, 

hogy a hitel teljes összegével megfelelő biztosítékot kell majd rendelkezésre bocsátani, amely 

miatt később, egy külön testületi döntést kell hozni, hogy melyik lesz az az ingatlan. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Hozzáfűzte, hogy 5 pénzintézettől kértek ajánlatot. Két pénzintézet adott be ajánlatot, és 

ahogy elhangzott, a Takarékbank Zrt. adta be a legjobb ajánlatot. Amennyiben a Képviselő-

testület elfogadja, a kormányengedélyt is be kell ma nyújtani és a hitelszerződések aláírása is 

majd megtörténhet. Kiosztásra került a számítás is, az aktuális információk, adatok és számok 

alapján. Ezzel a korszerűsítéssel, ezzel a hitelkonstrukcióval a futamidő alatt több 10 millió 

forintos megtakarítása keletkezhet a városnak. Amellett, hogy egy lényegesen komfortosabb, 

jobb, kevesebb karbantartási igénnyel bíró közvilágítása lesz Tiszavasvárinak. 

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Elsősorban megkérte a Képviselő-testületet, hogy ne szavazza meg ezt az előterjesztést. 

Véleménye szerint semmiféle információ nincs a beruházás várható költségére beírt összegről. 

Nem állnak rendelkezésre az árajánlatok sem. Jött ide egy cég Tiszavasváriba, és azt mondta, 

hogy ezt a dolgot meg tudja csinálni, és ennyibe fog kerülni. Ez a bizonyos cég, a Mezei-Vill 

Kft. nem az első állomása Tiszavasváriban. Eddig összesen 36 településen végzett már 

mindenféle tényleges verseny nélküli LED világítás felújítást. Egyébként ez a cég kapott 
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Szijjártó Pétertől több százmillió támogatást, ami már csak hab a tortán. Több érdekességet is 

talált, megnézte a cégnyilvántartást a Cégjegyzékben és a NAV Észak Alföldi Bűnügyi 

Igazgatósága zár alávételt rendelt el, legalábbis a közhiteles adatok nyilvántartása szerint 

furcsa hátterű cég próbálkozik itt Tiszavasváriban. Javasolta, hogy kicsit jobban nézzenek már 

körbe a piacon. Mennyiért lehetne ezt adott esetben megvalósítani, hogy van-e olyan cég, aki 

legalább 10 millió forinttal kevesebbért vállalná, már megérné. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Bízik benne, hogy nem kíván megvádolni senkit semmivel dr. Kiss Krisztián képviselő úr. 

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Megkérdezte dr. Kiss Krisztián képviselőtől, hogy hol olvasta a kiadott anyagokban, hogy a 

Mezei-Vill Kft. az, akivel a z önkormányzat szeretne szerződést kötni. 

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Válaszul elmondta, hogy az előző testületi ülésen már elmondta jegyző nő, hogy meg is van a 

kivitelező.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Ez nem így van. Ez közbeszerzésre fog kerülni, majd jegyző asszony elmondja a menetét, és 

aki a legkedvezőbb ajánlatot adja, az fogja kapni. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Azért nem érti, most ezt az egészet, mert előző testületi ülésen döntött erről dr. Kiss Krisztián 

képviselő úr, itt volt az a vállalkozó, aki megkereste az önkormányzatot, és lehetett volna neki 

kérdéseket feltenni akkor. De, mint jogász tudhatná azt, hogy közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni, nyílt közbeszerzési eljárást. Az összes településen, ahol ez lefolytatódott, 

mindenhol véletlenszerűen nyert ez a vállalkozás, tehát a közbeszerzési eljárások 

törvényességét vitatja. Az önkormányzat energetikai szakembere elmondta itt, hogy ez miért 

szükséges.  

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Várta a szakmai anyagokat, amiket eddig nem kaptak meg.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Nagyon szívesen összehív egy megbeszélést ezzel kapcsolatosan, ahol kérdéseket lehet 

feltenni az energetikusnak. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy a július 29-i testületi ülésen több mint 10 percet beszéltek a témával 

kapcsolatosan. Egyedül Balázsi Csilla képviselő asszonynak volt hozzászólása. Itt volt az 

önkormányzat energetikusa, aki kimerítő tájékoztatást adott, és elmondta a véleményét, 

javaslatát a korszerűsítéssel kapcsolatban. Itt volt valóban annak a cégnek a képviselője, akik 

gyártják és nagyon sok más településen kivitelezik és karbantartják a LED-es közvilágítást. 

Az elmúlt hónapokban sem érkezett képviselő úrtól kérdés ezzel kapcsolatban. Sem a Mezei-

Vill Kft. sem más vállalkozás nincs előnyben Tiszavasvári Város Önkormányzatánál. Most a 

hitelfelvételről kell dönteni. 
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Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Elmondta, hogy a július 29-i testületi ülés arról szólt, hogy idejött a Mezei-Vill Kft. és az 

energetikus úr, elmondták, hogy lenne egy ilyen korszerűsítés, és hogy ez milyen jó lesz. 

Kérdést akkor tudtak volna feltenni, ha van anyag a kezükben.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Tájékoztatásként elmondta, hogy körülbelül megfeleződik az energia fogyasztása 

Tiszavasvárinak. A hitel törlesztés évente közel 15 millió forint kötelezettséget jelent az 

önkormányzatnak. Amennyiben lecserélik a lámpatesteket és az ebből megtakarításra kerülő 

összeg évente 18 719 000 forint. Tehát közel 4 millió forint megtakarítást jelent éves szinten 

az önkormányzat számára, ha ezt a konstrukciót megcsinálja. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

103/2021. (XI.5.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári város közvilágítása LED-del történő korszerűsítéséhez szükséges hitel 

felvételéről szóló döntésről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári város közvilágítása 

LED technológiával történő korszerűsítéséhez” szükséges hitel felvételével kapcsolatos, a 

95/2021.(X.19.) Kt. számú határozatával elindított, 167.000.000 Ft összegű hitel felvételéről 

szóló pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a Bontó és Értékelő Bizottság 

javaslatait figyelembe véve az alábbiak szerint: 

 

1. A pályázati eljárás nyertesének a Takarékbank Zrt. ajánlatát nyilvánítja az alábbiak 

szerint:  

 

A HITEL: 

 

- célja:                                                     „Közvilágítás LED technológiával történő 

korszerűsítése, bővítése  

- összege:      167.000.000,-Ft 

- típusa:  beruházás finanszírozási célra 

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ 0,95 %/év (a pénzintézet 

által meghatározott kamatfelár) 
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- szerződéskötési díj: - 

- szerződésmódosítási díj: - 

- rendelkezésre tartási jutalék: 0,3 %/év   

- türelmi idő:   2023. december 31.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2023. december 31.-ig 

- végső lejárata:     2035. december 31. 

 

-  biztosíték:  legalább a hitelösszeg 100 %-át elérő HB értékkel 

bíró forgalomképes önkormányzati tulajdonú 

ingatlan bevonása (a hitelajánlatban a 2448/6 

helyrajzi számú ingatlan szerepel)                                                            

 

A hitelszerződés tervezetét a jelen határozat melléklete tartalmazza.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassa le a Takarékbank 

Zrt-vel.  

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Takarékbank Zrt. ajánlatával folyamodjon a 

Kormány előzetes engedélyének megszerzéséért a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak szerint. A polgármester, 

illetve szükség esetén a polgármester és a jegyző a Kormány előzetes engedélyének 

megszerzéséhez szükséges dokumentumokat kitölthetik, a nyilatkozatokat megtehetik. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén a Magyar Államkincstár 

képviselőivel egyeztessen és a hitelszerződés tervezet módosítását kezdeményezze a 

Takarékbank Zrt.-nél a jelen határozatban rögzített főbb paraméterek változatlanul 

hagyása mellett. Ehhez a szükséges nyilatkozatokat tegye meg, majd a Kormány 

előzetes engedélyének megszerzését követően a hitelszerződést írja alá. 

 

5. Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje 

alatt a hitel éves adósságszolgálatát betervezi az önkormányzat mindenkori 

költségvetésébe. 

 

6. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatának nincs 

60 napnál régebbi köztartozása, illetve nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési 

eljárást. 

 

7. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról az ajánlattevőket 

tájékoztassa. 

 

 

 

Határidő:           Felelős: 
 

5. pont esetén folyamatosan    Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

1. 3., 6., és 7. pont esetén: azonnal    Szőke Zoltán polgármester 

2. és 4. pont esetén: folyamatosan,     Szőke Zoltán polgármester 

legkésőbb 2020. december 31-ig.   Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés az önkormányzat 2022-2024. évi adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és saját 

bevételei bemutatásáról szóló 28/2021.(II.15.) PM számú határozat 

2. számú módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2021. (XI.5.) Kt. számú 

határozata 

Az önkormányzat 2022-2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei és saját bevételei bemutatásáról szóló 28/2021.(II.15.) PM számú 

határozat 2. számú módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2022-2024 

időszak közötti bemutatásáról szóló 28/2021.(II.15.) PM. számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja:  

A jelzett határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép. 

 

 

Határidő: azonnal                                Felelős:      Szőke Zoltán 

              polgármester 
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104/2021. (XI.5.) Kt. számú határozat melléklete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata adatok forintban 

Megnevezés Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 
eredő fizetési kötelezettség összegei Összesen 

7=4+5+6 

tárgyév  2022. 2023.        2024. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Helyi adókból származó bevétel  1. 
385 080 

000 
390 000 

000 
410 000 

000 
430 000 

000 
1 230 000 000 

Tulajdonosi bevételek 2. 6 822 173 3 500 000 3 500 000 3 500 000 10 500 000 

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez 
kapcsolódó bevételek 

3. - - - - 0 

Díjak, pótlékok, bírságok és települési adók bevételei 4. 13 520 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 42 000 000 

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök 
értékesítése bevételei 

5. 63 000 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000 35 000 000 

Privatizációból származó bevételek 6. - - - - 0 

Saját bevételek (01+…+06)
2
 7. 

468 422 
173 

427 500 
000 

437 500 
000 

452 500 
000 

1 317 500 000 

Saját bevételek (07. sor) 50 %-a
2
       8. 

234 211 
087 

213 750 
000 

218 750 
000 

226 250 
000 

658 750 000 

Előző év(ek) ben keletkezett fizetési kötelezettség (10…+17) 9. 27 304 408 24 350 545 21 540 841 19 718 872 65 610 258 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 10. - - - - 0 
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Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 11. 27 304 408 24 350 545 21 540 841 19 718 872 65 610 258 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési 
kötelezettség 

12. - - - - 0 

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 13. - - - - 0 

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 14. - - - - 0 

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek 15. - - - - 0 

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 16. - - - - 0 

Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 17. - - - - 0 

Tárgyévben  keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (19+………+26) 

18. 111 880 2 778 649 6 416 575 20 166 457 29 361 681 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség 19. - - - - 0 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 20. 111 880 2 778 649 6 416 575 20 166 457 29 361 681 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési 
kötelezettség 

21. - - - - 0 

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 22. - - - - 0 

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 23. - - - - 0 

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek 24. - - - - 0 

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 25. - - - - 0 

Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 26. - - - - 0 

Fizetési kötelezettség  összesen (9+18) 27. 27 416 288 27 129 194 27 957 416 39 885 329 94 971 939 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27) 28. 
206 794 

799 
186 620 

806 
190 792 

584 
186 364 

671 
563 778 061 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” 

című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú pályázat 

műszaki szakmai tartalmának módosítása iránti, valamint 

költségnövekmény iránti kérelem benyújtásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy korábban támogatási szerződés módosításra került sor a Zöld városközpont 

kialakítása Tiszavasváriban című pályázat kapcsán, ami július végén lépett hatályba. Ahhoz, 

hogy a másik 7 rész tekintetében felmerülő többletköltséget tudja fedezni az önkormányzat, 

átcsoportosításra került a Találkozások Házára rögzített összegből költség, így jelenleg ezen a 

részen most bruttó 43 millió forint áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására. Ahogyan a 

bontási jegyzőkönyvben is látható, három ajánlat érkezett be, melyről a legjobb árajánlatot a 

TÖMB 2002 Kft. adta, bruttó 118 500 000 Ft összegben. Ezt az összeget csak úgy tudja az 

önkormányzat biztosítani, hogyha költségnövekményre nyújt be igényt az Államkincstárhoz. 

A támogatási szerződésben nem került átvezetésre a műszaki tartalom, amit gyakorlatilag a 

testület már elfogadott, és a Magyar Államkincstárral is egyeztetésre került. 

 

Szurkos Szilvia képviselő elhagyta az üléstermet, így a testület 8 fővel továbbra is 

határozatképes maradt. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2021. (XI.5.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 

azonosítószámú pályázat műszaki szakmai tartalmának módosítása iránti, valamint 

költségnövekmény iránti kérelem benyújtásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

I. Megállapítja – a Bontási jegyzőkönyv alapján - a „Zöld városközpont kialakítása 

Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1--2017-00028 azonosítószámú pályázat 

Találkozások háza vonatkozásában lefolytatott 2. közbeszerzési eljárás 

megvalósításához többletforrás szükséges. 
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II. Elfogadja, és támogatja, hogy a Bontási jegyzőkönyv alapján a polgármester 

költségnövekmény iránt kérelmet nyújtson be. 

 

III. Felkéri a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés módosítási kérelmet 

nyújtsa be a Találkozások háza műszaki szakmai tartalmára vonatkozóan a Magyar 

Államkincstár részére. 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

Tárgy (4.np.): Egyebek 

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Már az előző testületi ülésen is megkérdezte, hogy ami volt szeptemberben kamionos 

rendezvény, azért fizettek-e, mivel akkor azt az információt kapta, hogy jogszabálynak 

megfelelően lett bérbe adva a terület. Kapott egy levelet, melyben az van, hogy a Civil 

Összefogás Fórum iránti kérelmet nem nyújtott be, számla nem került kiállításra a részükre. 

Ismételten megkérdezte, hogy ki bérelte a területet, nyújtott-e be kérelmet, és mennyit fizettek 

érte.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Írásban fog választ kapni képviselő úr. Emellett egy örömteli hírt oszt meg, a gyári 

lakótelepen élők kérték a buszmenetrend módosítást, és pozitív választ érkezett a hét 

folyamán. Egyeztetés alatt van az, hogy a busz járat fél órával később induljon, hogy az ott 

élőknek megfelelő legyen. Várhatóan december 12-től lesz változás, amiről természetesen 

tájékoztatjuk a Tiszavasvári közösséget is. A következő örömteli hír a Szociális Otthon immár 

4. alkalommal újabb adományt kapott segítve ezzel az intézmény munkáját, de a városban 

élőket is. A legutóbbi szállítmány is több millió forint értékben jött. Egyúttal köszönetét is 

kifejezte a Révész Cégcsoportnak, illetve Révész Tamásnak, a németországi fuvar kapcsán. 

Köszönet illeti Fülöp Adrián polgármester úrat, és természetesen Makkai Jánosné 

intézményvezetőt is, aki a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnökével, Kerekes Sándor 

úrral nagyon jó kapcsolatban van, és rajtuk keresztül a Német Tartalékosok Szövetségétől 

ezeket az adományokat ide eljuttatják. Mivel közeledik az év vége, így közeledik az „Egy 

Doboznyi Szeretet” akció is, amit az idén is meg fog az önkormányzat hirdetni, és megkért 

mindenkit arra, hogy járuljanak hozzá lehetőség szerint ehhez az akcióhoz. A következő, 

amiről beszélni kell, hogy látják, hogy vannak csoportok, szerveződések, és vannak 

képviselők is, akik közösségi munkát vállalnak fel, jótékonysági eseményeket szerveznek. 

Legutóbb látta Szabó Zsolt képviselő úr padfestési akcióit, meg közterületen végzett 

munkálatait. Arra kérte, hogy azt azért tegye meg mindenki, hogy felveszi az önkormányzattal 

vagy szervekkel a kapcsolatot, akikhez a terület tartozik. Még az is felmerülhet, hogy esetleg 

mások is csatlakoznának az akcióhoz segítőként. 

 

Szabó Zsolt képviselő: 

Fogják jelezni, ha valamit csinálni szeretnének. Ezeket az elhanyagolt területeket fel szeretnék 

venni, és elsősorban a figyelemfelhívás volt a céljuk. Bármilyen lakossági jelzésre reagálnak, 

kimennek, megcsinálják.  
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Balázsi Csilla képviselő: 

Egy olyan kéréssel keresték fel, hogy Tiszavasváriban található elhagyott ingatlanok esetében, 

a havas, csúszós idő megérkezésekor a telek, ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia a 

jégmentesítésről, de ezt fizikailag nem tudják megoldani, mert nem tartózkodnak a városban. 

Van-e lehetőség arra, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ellenszolgáltatás fejében annak a 

portának a letakarítását vállalná. Véleménye szerint többen is élnének a lehetőséggel.  

 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a rendkívüli nyílt ülést Szőke Zoltán 

polgármester bezárta. 

  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 


