JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2013. június 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi
Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Szabó Krisztián és
Szabó Zoltánné képviselők.

Távol maradt:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Ráduly Zsolt, Szőke Zoltán és Tündik András
képviselők.

Meghívottként részt vettek:
Dr. Tóth Marianna osztályvezető a jegyző törvényességi faladatainak ellátására megbízott,
Girus András osztályvezető, Gáll Attila köztisztviselő és Gáll Antalné a Tiszavasvári
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Meghívottként távolt maradt:
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Gombás Marianna
Építési irodavezető és Csikós László Márk köztisztviselő.
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett
Sipos Ibolya alpolgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 8 fő képviselő volt jelen.
Először kérte, hogy egyebek között vegye fel a testület napirendjére „A Tiszavasvári,
2287/12 helyrajzi számú ingatlanra játszótéri tervdokumentáció megrendelőjének
személyében történő változásról” szóló előterjesztést. Ezt követően kérte, hogy szavazzanak a
képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.
A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.
A meghívóban meghirdetett és Sipos Ibolya alpolgármester által előzőekben meghirdetett
napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:
1. Előterjesztés Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése pályázat saját erejének
biztosítására kiírt hitelajánlat eredményének megállapításáról szóló döntésről és a
133/2013. (V.23.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről.
2. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról.
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret
biztosításáról.
4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata rendelkezésére tartott folyószámla
hitelkeretből 371 095 976 Ft működési hitellé alakításáról.
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5. Előterjesztés a X. Öhönforgató Verseny és Néptánctalálkozó megrendezése érdekében
pályázat benyújtásáról.
6. Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
által a Gólyahír Tábor fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról.
7. Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
által a Városi Piac fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról.
8. Előterjesztés a Tiszavasvári, 2287/12 helyrajzi számú ingatlanra
tervdokumentáció megrendelőjének személyében történő változásról.
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játszótéri

Dr. Fülöp Erik polgármester megérkezetett az ülésterembe a Képviselő – testület 9 fővel
továbbra is határozatképes maradt, megérkezett továbbá Bundáné Badics Ildikó jegyző és
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző.
Tárgy (1.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése pályázat
saját erejének biztosítására kiírt hitelajánlat eredményének
megállapításáról szóló döntésről és a 133/2013. (V.23.) Kt. számú
határozat hatályon kívül helyezéséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2013. (VI.12.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése pályázat saját erejének biztosítására kiírt
hitelajánlat eredményének megállapításáról szóló döntésről és a 133/2013.Kt számú
határozat hatályon kívül helyezéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12.701.796 forint összegű
beruházási hitel biztosításáról az alábbi határozatot hozta:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata az ÉAOP 5.1.2./D2-11-2011-0035 támogatással
megvalósuló Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése projekt saját erejének
biztosítására hosszú lejáratú hitelre történő ajánlatkérési eljárást a Bontó és Értékelő
Bizottság javaslatát figyelembe véve eredményesnek nyilvánítja.
2. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. – vel köt kölcsönszerződést
10 éves időtartamra a következők szerint:
A hitel célja:

ÉAOP – 5.1.2./D2-11-2011-0035 támogatással megvalósuló
Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése projekt saját erejének
biztosítása.

A hitel összege:

12.701.796 Ft,

A hitel típusa:

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében
nyújtott beruházási hitel
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Hiteldíjak:
-

Ügyleti kamat: 3 havi EURIBOR + RKO1+2%,
Rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,4 %,
Projektvizsgálati díj: A hitel összegének 0,5 %-a,
Szerződésmódosítási díj: Hírdetmény szerint, jelenleg 12.600 Ft/alkalom

A hitel lejárata:

2023. június 05.

Rendelkezésre tartási idő: Refinanszírozási szerződés megkötésétől 2014. március 4-ig
Tőketörlesztés: negyedévente, egyenlő részletekben a szerződés-tervezetben foglaltak szerint
Hitelfedezetként felajánlja az alábbiakat:
-

helyi adóbevételek engedményezése,
keretbiztosítéki jelzálog biztosítása az Önkormányzat tulajdonában lévő 2866 helyrajzi
számú egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű ingatlanon az 1-2-114400-0991-2 számú keretbiztosítéki jelzálogszerződés alapján.

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a
hitelfelvételből eredő adósságszolgálat a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem
haladja meg a törvényes korlátot a hitel teljes futamideje alatt.
4. Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt a hitel éves
adósságszolgálatát betervezi mindenkori költségvetésébe.
5. A határozat-tervezet mellékletében szereplő kölcsönszerződést és engedményezési
szerződést az alábbi módosításokkal fogadja el:
-

-

Kölcsönszerződés 21. pont, helyi adóbevételek engedményezése a következőkkel
együtt egészül ki: a …. napon kelt 1-2-13-4400-0165-3 számú engedményezési
szerződés alapján.
Kölcsönszerződés 19.1.c pont második sor „18. pontban említett” szövegrész helyett
„20. pontban említett” szövegrész kerül.
A Kölcsönszerződés 19.1.d pontban a „17.1.c.” szövegrész helyett a „19.1.c”
szövegrész kerül.
A Kölcsönszerződés 2. pontjában a hitelkeret összege 12.701.796 Ft-ra módosul.
Ennek megfelelően a 7. pontban található törlesztési ütemezés is módosul.
A Kölcsönszerződés 21. pontjában az ingatlan megnevezése „ Kivett egyéb épület,
Térségi Szolgáltató Ház”-ra módosul.

6. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében található szerződések
aláírására. Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az aláírás során elfogadja az
OTP Bank Nyrt.-nek azon módosításait, melyek a jelenleg kipontozott részek
kiegészítésére szolgálnak, illetve azokat melyek időközben felmerült pontosítások
miatt szükségesek, de lényeges változtatásokat nem okoznak.
7. Tiszavasvári Város Önkormányzata nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az ügylethez a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2)
bekezdése a) pontja alapján nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.
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8. Tiszavasvári Város Önkormányzata nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az ÉAOP
5.1.2./D2-11-2011-0035 támogatással megvalósuló Tiszavasvári város belterületi
vízrendezése projekt során felmerülő kiadásai esetében ÁFA visszaigénylésére nem
jogosult.
9. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése
pályázata saját erejének biztosítására kiírt hitelajánlat eredményének megállapításáról
szóló 133/2013.(V.23.) Kt. számú határozatát a mai nappal hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
Polgármester
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri
okiratának módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Hivatal

alapító

Dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése:
Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítására legutóbb a 2013. május 9-ei ülésen került sor. Elmondta, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat továbbításra került a Magyar Államkincstár részére, aki
hiánypótlásra szólította fel a Hivatalt, melyet 20 napon belül kell pótolni. Emiatt került sor,
hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülésre terjesztették elő. Tájékoztatta a képviselőket, hogy
az Államkincstár azt javasolta, hogy módosítsák meg az alapító szerv megnevezését, valamint
kérte az alapító szerv székhelyének meghatározását is. A legnagyobb horderejű változás a
szakfeladatok törléséből adódik ugyanis jelezték, hogy csak azon szakfeladatok kerüljenek
feltüntetésre az alapító okiratban, amelyeket valóban ellát a Polgármesteri Hivatal. Emiatt
számos szakfeladat törlésre került. Végezetül elmondta, hogy kiegészítésre került még a
Hivatal alaptevékenységének a megszövegezése, ami az előterjesztésben is szerepel.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2013. (VI. 12.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84. §. (1) bekezdésében és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított
jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosításáról szóló 196/2009. (IX.24.) Kt. számú határozatát és annak
231/2009. (X.12.), 293/2009. (XII.22.), 7/2010. (I.21.), 223/2011 (IX.15.), 286/2012.
(XII.12.), a 9/2013. (I.31.) és a 112/2013. (V.9.) Kt. számú határozatokkal való módosított,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.) a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 3.
Alapító szerv neve pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 3. Alapító szerv neve, székhelye: Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.”
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2.) a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
5.Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ) megnevezésű pontja törlésre
kerül.
3.) a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 7.
Alaptevékenysége pontja 6. pontra változik és az alábbiak szerint módosul:
„KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolás:
8411 Általános közigazgatás
Az intézmény szakágazati besorolása:
Szakágazat száma:
Megnevezés:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
873000
idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Szakfeladatok:
020000 szakfeladat
370000 szakfeladat
381103 szakfeladat
382103 szakfeladat
383201 szakfeladat
390001 szakfeladat
412000 szakfeladat
421100 szakfeladat
429900 szakfeladat
493102 szakfeladat
522001 szakfeladat
562912 szakfeladat
562913 szakfeladat
562914 szakfeladat
562917 szakfeladat
562919 szakfeladat
581400 szakfeladat
581900 szakfeladat
680001 szakfeladat
680002 szakfeladat
750000 szakfeladat
841112 szakfeladat
841114 szakfeladat
841115 szakfeladat
841116 szakfeladat
841117 szakfeladat
841118 szakfeladat
841124 szakfeladat

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Egyéb m.n.s. építés
Városi és elővárosi közúti személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
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841126 szakfeladat
841133 szakfeladat
841142 szakfeladat
841191 szakfeladat
841192 szakfeladat
841221 szakfeladat
841222 szakfeladat
841223 szakfeladat
841224 szakfeladat
841228 szakfeladat
841229 szakfeladat

841352 szakfeladat
841402 szakfeladat
841403 szakfeladat
841901 szakfeladat
841906 szakfeladat
841907 szakfeladat
841908 szakfeladat
842153 szakfeladat
842531 szakfeladat
842541 szakfeladat
851000 szakfeladat
851011 szakfeladat
851012 szakfeladat
851013 szakfeladat
856000 szakfeladat
860002 szakfeladat
862102 szakfeladat
862211 szakfeladat
869031 szakfeladat
869032 szakfeladat
869039 szakfeladat
869037 szakfeladat
869041 szakfeladat
869042 szakfeladat
869045 szakfeladat
869049 szakfeladat
873011 szakfeladat
873012 szakfeladat
873019 szakfeladat
873021 szakfeladat
879019 szakfeladat
881011 szakfeladat
882000 szakfeladat
882111 szakfeladat
882113 szakfeladat

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése központi
szinten
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
Oktatás területi igazgatása és szabályozása
Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő
feladatok területi igazgatása és szabályozása
Mezőgazdasági támogatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok és kistérségi társulások elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
Nemzetközi kulturális együttműködés
A polgári védelem ágazati feladatai
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
képalkotó diagnosztikai eljárások
egyéb máshova nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Fizikoterápiás szolgáltatás
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
ifjúság-egészségügyi gondozás
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
idősek nappali ellátása
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
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882114 szakfeladat
882116 szakfeladat
882118 szakfeladat
882119 szakfeladat
882122 szakfeladat
882124 szakfeladat
882129 szakfeladat
882202 szakfeladat
889101 szakfeladat
889201 szakfeladat
889921 szakfeladat
889922 szakfeladat
889923 szakfeladat
889924 szakfeladat
889925 szakfeladat
889942 szakfeladat
889943 szakfeladat
889949 szakfeladat
889957 szakfeladat
890301 szakfeladat
910121 szakfeladat
910123 szakfeladat
931204 szakfeladat
949900 szakfeladat
960302 szakfeladat
841173 szakfeladat
692000 szakfeladat
940000 szakfeladat
842421 szakfeladat

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj méltányossági alapon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Bölcsődei ellátás
gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
családsegítés
támogató szolgáltatás
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
Hadigondozotti pénzellátások
Civil szervezetek működési támogatása
Könyvtári (iskolakönyvtári) állomány gyarapítása
Könyvtári szolgáltatások
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Köztemető-fenntartás és működtetés
Statisztikai tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Közösségi, társadalmi tevékenységek
Közterület rendjének fenntartása”

szövegrész helyébe
A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a helyi
önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Gondoskodik a
helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatása és
beszámolási feladatok ellátásáról.
KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolás:
8411 Általános közigazgatás
Az intézmény szakágazati besorolása:
Szakágazat száma:
Megnevezés:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
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Szakfeladatok:
581400 szakfeladat
581900 szakfeladat
680002 szakfeladat
750000 szakfeladat
841112 szakfeladat
841114 szakfeladat
841115 szakfeladat
841116 szakfeladat
841117 szakfeladat
841118 szakfeladat
841126 szakfeladat
841133 szakfeladat
841228 szakfeladat
842531 szakfeladat
882111 szakfeladat
882113 szakfeladat
882114 szakfeladat
882116 szakfeladat
882118 szakfeladat
882119 szakfeladat
882122 szakfeladat
882124 szakfeladat
882129 szakfeladat
882202 szakfeladat
841173 szakfeladat

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
A polgári védelem ágazati feladatai
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj méltányossági alapon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Statisztikai tevékenység”

szövegrész kerül.
a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának egyéb
pontjai nem módosulnak

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

Határidő: 2013. június 20.

Felelős:
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Dr. Fülöp Erik
polgármester és
Bundáné Badics Ildikó
jegyző

156/2013. (VI.12.) Kt. sz. határozat függeléke
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84. §. (1)
bekezdésében szabályozottak szerint a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az
alábbiak szerint alkotja meg:
TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.

Az intézmény neve:

2.

Intézmény székhelye:

3.

Alapító szerv neve, székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.

4.

Törzsszáma:

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440

404761

5.
Közfeladata:
Az önkormányzat működésével, gazdálkodásával, beruházások és felújítások
koordinálásával, valamint az államigazgatási és önkormányzati ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint nemzetiségek jogairól szóló
törvényben meghatározott feladatok ellátása.
6.
Alaptevékenysége:
A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a
helyi önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint
a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatása és beszámolási feladatok
ellátásáról.
KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 2008-ban meghatározott szakágazati besorolás:
8411 Általános közigazgatás
Az intézmény szakágazati besorolása:
Szakágazat száma:
Megnevezés:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
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Szakfeladatok:
581400 szakfeladat
581900 szakfeladat
680002 szakfeladat
750000 szakfeladat
841112 szakfeladat
841114 szakfeladat
841115 szakfeladat
841116 szakfeladat
841117 szakfeladat
841118 szakfeladat
841126 szakfeladat
841133 szakfeladat
841228 szakfeladat
842531 szakfeladat
882111 szakfeladat
882113 szakfeladat
882114 szakfeladat
882116 szakfeladat
882118 szakfeladat
882119 szakfeladat
882122 szakfeladat
882124 szakfeladat
882129 szakfeladat
882202 szakfeladat
841173 szakfeladat

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
A polgári védelem ágazati feladatai
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj méltányossági alapon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Statisztikai tevékenység

7.

Illetékességi területe:
- Tiszavasvári város közigazgatási területe
- elsőfokú építésügyi hatóság tekintetében a Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések
közigazgatási területe

8.

Az intézmény jogállása:
Jogi személyként működő önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

9.

Alapító jogokkal felruházott irányító szerve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő –testülete
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

10.

Felügyeleti szerv neve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő –testülete
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

11.

Intézmény alapításának ideje:
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1990

12.

Gazdálkodás besorolás:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

13.

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Tiszavasvári Város polgármestere – nyilvános pályázat alapján – a jogszabályokban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.

14.

Az intézmény használatában lévő vagyon és a felette való rendelkezés joga:
A vagyon Tiszavasvári Város Önkormányzatáé. A vagyon felett való rendelkezés az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályban lévő
rendeletében foglaltak szerint történik.
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatt lévő tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú; 3882 m2 ;
Polgármesteri Hivatal és közterület megnevezésű felülépítményes ingatlan, valamint
a Polgármesteri Hivatal vagyonleltárában szereplő berendezések, felszerelések, kivéve
a 222/2012. (X.18.) Kt. számú határozattal a Tiszavasvári Járási Hivatalnak átadott
ingatlanrész és ingóságok.

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.

16. Az intézmény képviseletére jogosult:
A jegyző, távollétében az aljegyző. Mindkettejük akadályoztatása esetén a Szervezeti
és Működési Szabályzatban meghatározott személyek.
Záradék: A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 196/2009. (IX.24.), továbbá a
231/2009. (X.12.), a 293/2009. (XII.22.), a 7/2010. (I.21.), a 223/2011. (IX.15.), a
286/2012. (XII.12.), 9/2013. (I.31.), 112/2013. (V.9.) és a 156/2013 (VI.12.) Kt. számú
módosító határozataival hagyta jóvá.
Tiszavasvári, 2013. június 12.
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási
hitelkeret biztosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:
A témával kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg az Önkormányzat 395 MFt folyószámla
hitelkerettel rendelkezik, melynek nagyobb részét adósság konszolidáció keretében az állam
átveszi, a kisebb része pedig, ami 24 MFt 2013. június 30-án lejár. Azért, hogy az elkövetkező
időszakban, vagyis 2013. júliustól kezdve az önkormányzat fizetőképessége, likviditása
biztosított legyen, mindenképpen szükségesnek látszik egy drasztikus likviditási hitel, amely
azt jelenti, hogy tárgyévben felvehető, de a tárgyévben le is jár. Az ilyen fajta likviditási hitel
felvételt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény engedi. A hitelt, amikor
felveszi az önkormányzat, még abban az évben vissza is kell fizetni, mely a költségvetési
hiány pozícióját, a költségvetés kiadás–bevétel pozícióját nem módosítja. Ezért is lenne
szükséges konkrét tárgyalásokat folytatni a számlavezető pénzintézettel egy 50 MFt-os
likviditási hitelkeret biztosítása érdekében, melynek segítségével már 2013. július 2-ával
tudná az önkormányzat a kifizetéseket teljesíteni.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2013.(VI.12.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási-hitelkeret biztosításáról
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE az önkormányzat
átmeneti likviditási problémáinak kezelésére az alábbiakban meghatározottak szerint
folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el:
1.) AZ IGÉNYELT HITELKERET:
- összege:

50 000 000 Ft

- igénybevételének időpontja:

2013. július 02.

- hitelkeret visszafizetésének időpontja:

2013. december 20.
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- fedezeteként a Képviselő-testület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel:


állami támogatás, helyi adó és gépjárműadó bevétel önkormányzatot megillető
részének engedményezése



jelzálogjogot biztosít az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 2866 hrszú kivett egyéb épület „Térségi Szolgáltató Ház” megnevezésű forgalomképes
ingatlanon a 2011. december 28-án kelt 1-2-11-4400-0991-2 számú
keretbiztosítéki jelzálogszerződés alapján.

2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel
törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja.
3.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ügylethez a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdése c) pontja alapján nem
szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása, továbbá a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 120. § k) pontja alapján nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása a
hitel felvételéhez.
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról
folytasson egyeztetéseket az OTP Bank Nyrt.-vel, mint számlavezető pénzintézettel, oly
módon, hogy annak eredményéről előterjesztés készüljön a legközelebbi képviselő-testületi
ülésre.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (4.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata rendelkezésére
tartott folyószámla hitelkeretből 371 095 976 Ft működési hitellé
alakításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:
Megjegyezte, hogy a képviselő-testület az előző határozatában döntött arról, hogy részt vesz
az önkormányzat az adósság konszolidációban, valamint elmondta azt is, hogy 60%-os
hitelállomány átvállalásban részesült a Tiszavasvári Önkormányzat. Ezt követően elmondta,
hogy az államadósság kezelő központ honlapján olvasható volt, hogy a 371.095.976 forint
likviditási hitelkeretből az egészet átvállalja az állam, valamint a jelenleg 286.000.000
forintos egyenleggel rendelkező szennyvíz beruházási hitelből 49.394.000 forintot átvállal az
állam, mely kedvező az önkormányzat számára, mivel a folyószámla hitelnek magasabb a
kamatterhe, melyet átvesz az állam, így csak a szennyvíz beruházási hitel marad meg nagyobb
összegben. Ehhez az szükséges, hogy 2013. június 13-án aláírásra kerüljön az a szerződés,
amely az önkormányzati folyószámla-hitelkeretet átalakítja működési hitellé. Az
önkormányzat feladata az, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a 371.095.976 forint működési
hitellé alakuljon át, továbbá a 395.000.000 forint keret és a konszolidálandó összeg
különbözete, ami 23.904.024 forint azt 2013. június 30-ig továbbra is biztosítsa a
számlavezető pénzintézet az önkormányzat számára. Végezetül elmondta, hogy a fent
nevezett határozatával a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átalakításról szóló
szerződés, illetve a likvidhitel módosításának aláírására.
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Az elhangzottakkal kapcsolatban megkérdezte, hogy az előzőekben megszavazott 50.000.000
forint fog-e találkozni a 23.904.024 forint különbözettel.
Girus András osztályvezető:
Magyarázatképpen elmondta, hogy a két összeg nem fog egymással találkozni, hiszen 2013.
június 30-ig él az önkormányzat folyószáma hitelkerete.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2013.(VI.12.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata rendelkezésére tartott folyószámla-hitelkeretből
371 095 976 Ft működési hitellé alakítása
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (5) bekezdésében foglaltaknak
eleget téve az alábbi határozatot hozza:
1. Hozzájárul az önkormányzat rendelkezésére tartott 1211440009912 számú
folyószámla-hitelkeret szerződésben rögzített 395 000 000 Ft hitelkeretből
371 095 976 Ft hitel 2013. június 13. napján működési hitellé történő átalakításához.
2. A különbözetként mutatkozó 23 904 024 Ft összegben a hitelkeretet az eredeti
lejáratig kéri továbbra is rendelkezésre tartani.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. és a 2. pontban foglaltak alapján előkészített
szerződés és szerződés módosítás aláírására.
Határidő: 2013. június 13.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a X. Öhönforgató Verseny és Néptánctalálkozó
megrendezése érdekében pályázat benyújtásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a LEADER pályázatok adatlapjait benyújtotta a Polgármesteri Hivatal, illetve
azon intézmények, amelyeket a képviselő-testület az elmúlt testületi ülésein felhatalmazott.
Elkészült a konkrét összegről az a határozat-tervezet, amely már az elektronikus rendszer
elkészítéséhez szükséges. Ennek mintájára készítették el a következő három határozattervezetet. Az Öhönforgató Versenyre 1.000.000 forint, az Ifjúsági Táborra 18.000.000 forint,
míg a Városi Piac fejlesztésére 13. 189.820 forint összköltséget állítottak be a határozattervezetekben.
Gáll Attila témafelelős:
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy 2013. június 7-én a LEADER Bíráló Bizottság döntött a
pályázatok támogatásáról. A pályázat benyújtására 2013. június 17-től lesz lehetőség.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
159/2013. (VI.12.) Kt. számú
határozata
A X. Öhönforgató Verseny és Néptánctalálkozó megrendezése érdekében
pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Kifejezi a szándékát, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása alapján a
„Vendégváró települések fejlesztése a TISZATÉR térségben” célkitűzés megvalósítása
érdekében pályázatot nyújt be a TISZATÉR LEADER Egyesülethez „X. Öhönforgató
Verseny és Néptánctalálkozó” címmel.
2. A tervezett rendezvény forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:
A rendezvény bruttó összköltsége:

2.400.000 Ft

Igényelt nettó támogatás:

1.000.000 Ft

Önkormányzati bruttó sajáterő:

1.400.000 Ft

3. A rendezvény megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetésében biztosítja.
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4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a TISZATÉR LEADER
Egyesülethez.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (6.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság által a Gólyahír Tábor fejlesztése érdekében
pályázat benyújtásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
160/2013. (VI.12.) Kt. számú
határozata
(amely a 7/2013. (VI. 12.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a Gólyahír
tábor fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Támogatja, hogy a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság a Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása alapján a „Szolgáltató turizmus
fejlesztése a TISZATÉR térségben” célkitűzés megvalósítása érdekében pályázatot
nyújtson be a TISZATÉR LEADER Egyesülethez „A Gólyahír tábor fejlesztése
Tiszavasváriban” címmel.
2. Jóváhagyja, hogy a beruházás 100%-os támogatással, nettó 18.000.000 Ft
összköltséggel valósuljon meg.
3. Jóváhagyja, hogy a pályázat elkészítésével a Nonprofit Kft. vezetője a TISZATÉR
Társulást bízza meg nettó 100.000 Ft díj + 3% sikerdíj ellenében.
4. Felkéri a Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a pályázatot nyújtsa be a TISZATÉR
LEADER Egyesülethez és annak eredményéről számoljon be a Képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Gáll Antalné ügyvezető

5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nonprofit Kft. vezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (7.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság által a Városi Piac fejlesztése érdekében
pályázat benyújtásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
161/2013. (VI.12.) Kt. számú
határozata
(amely a 8/2013. (VI. 12.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a Városi
Piac fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Támogatja, hogy a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság a Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása alapján a „Kenyéradó gazdaság
fejlesztése a TISZATÉR térségben” célkitűzés megvalósítása érdekében pályázatot
nyújtson be a TISZATÉR LEADER Egyesülethez „Városi Piac fejlesztése” címmel.
2. Jóváhagyja, hogy a beruházás 100%-os támogatással, nettó 13.189.820 Ft
összköltséggel valósuljon meg.
3. Jóváhagyja, hogy a pályázat elkészítésével a Nonprofit Kft. vezetője a TISZATÉR
Társulást bízza meg nettó 100.000 Ft díj + 3% sikerdíj ellenében.
4. Felkéri a Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a pályázatot nyújtsa be a TISZATÉR
LEADER Egyesülethez és annak eredményéről számoljon be a Képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Gáll Antalné ügyvezető

5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nonprofit Kft. vezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (8.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári, 2287/12 helyrajzi számú ingatlanra
játszótéri tervdokumentáció megrendelőjének személyében történő
változásról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk köztisztviselő

Hozzászólások:
Gáll Attila témafelelős:
Elmondta, hogy a szóban forgó tervdokumentációt 2008-ban készítette a MUNDUS VIRIDIS
Kft, illetve 2009-ben benyújtásra került a pályázat, ami később visszavonásra került. Jelenleg
jobb konstrukcióra kerül lehetőség a pályázat benyújtására, viszont nem a Tiszavasvári
Önkormányzat lenne a pályázó, hanem a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, mivel az
Önkormányzat nem jogosult az ÁFA visszaigénylésre, ezért az Egyesület jobb kondíciókkal
pályázhat a támogatásra. Időközben megkeresték a Kft-t, akik ígéretet tettek arra, hogy a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére átdolgozzák a tervdokumentációt.
Balázsi Csilla képviselő:
Megköszönte a Polgármesteri Hivatal együttműködését a gyári lakótelepen lévő játszótér
kialakításával és a kamera rendszer kialakításával kapcsolatban, mivel egy nap alatt
megtalálták a megoldást a felvetett problémára.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Örömmel hallgatta végig Balázsi Csilla képviselő dicsérő szavait. Elmondta, hogy bízik a
pályázat sikerességében.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2013 (VI.12.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, 2287/12 helyrajzi számú ingatlanra játszótéri
tervdokumentáció megrendelőjének személyében történő változásról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1)

Támogatja, hogy a MUNDUS VIRIDIS Kft. (Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 30/a.) által
2008. januárjában 2008/335. sorszám alatt elkészített, a Tiszavasvári, 2287/12 (Gyári
lakótelep) helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanra tervezett játszótér
tervdokumentációja tekintetében a megrendelő a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete (Tiszavasvári, Móricz Zsigmond u. 6.) legyen.

2)

A dokumentáció módosításával kapcsolatban felmerülő költségek viselését a NOE
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete vállalja.
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3)

Felkéri a polgármestert, hogy
-

a döntésről tájékoztassa a tervezőt és a Nagycsaládosok Egyesületét,

-

gondoskodjon a megrendelő tekintetében történő módosításról.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Egyebek:
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Kérte a Gyári lakótelep játszótérén lévő kilyukadt, balesetveszélyes csúszda eltávolítását.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta.
k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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