JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2014. január 13-án 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, Balázsi Csilla,
Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Ráduly
Zsolt, Szabó Krisztián, Szabó Zoltánné, Szőke Zoltán és Tündik András
képviselők.

Távol maradt:

Balogh Sándor képviselő.

Meghívottként részt vettek:
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus
András osztályvezető, Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő, Nácsáné Dr. Kalán Eszter a TISZEK
intézményvezetője, Dojcsákné Pásztor Erika a TISZEK intézményvezető-helyettese, Girincsi
Sándor a TISZEK gazdasági vezetője, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde
intézményvezetője, Dr. Groncsák Andrea a Városi Kincstár vezetője és Kaczári István
pályázó.
Meghívottként távolt maradt:
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Gombás Marianna Építési irodavezető, Lippai Lajos a Lippai
és Lippai Kft. ügyvezetője, Volosinóczki Béla a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. ügyvezetője,
Sotkó Diána a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tagja és Sotkó Gyula a Tiszavasvári Strandfürdő
Kft. részéről.
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 11 fő képviselő volt jelen. A
napirendi pontok sorrendjével kapcsolatban javasolta, hogy a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok közül, a testületi ülésen megjelent vendégekre tekintettel elsőként a 12. zárt
napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület, majd az eredetileg meghirdetett
sorrendben haladjanak.
Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Bejelentette, hogy Balázsi Csilla, Szőke Zoltán és Ráduly Zsolt képviselők a 11. és 12. zárt
napirendi pontok esetében név szerinti szavazást szeretnének kezdeményezni.
Tündik András képviselő
Megkérdezte, hogy mi a képviselő indoka a név szerinti szavazás kezdeményezésének.
Ráduly Zsolt képviselő:
Válaszul elmondta, hogy tudomása szerint nem kell a kérést megindokolni.
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Szőke Zoltán képviselő:
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 11. zárt napirendi pontot nyílt ülés keretében
tárgyalja meg a testület annak érdekében, hogy a lakosság ne csak a döntés eredményéről,
hanem az ülésen elhangzott vitáról is értesüljön, mivel ez a téma a tiszavasváriakat is érinti,
ezért is javasolta a nyílt ülés keretében való tárgyalást.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy nem javasolja a nyílt ülésen való tárgyalást, de
Szőke Zoltán képviselő javaslatáról is szavaz majd a képviselő-testület.
Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy ebben a témában mi indokolja a zárt ülésen való tárgyalást.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Ugyanazok az indokok, amelyek a múltkori testületi ülésen is elhangzottak.
Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy melyek voltak azok az indokok.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Hangsúlyozta, hogy ugyanazok az indokok, amelyek a múltkori képviselő-testületi ülés zárt
ülés kereti között elhangzottak.
Dr. Fülöp Erik polgármester szavazásra bocsátotta Szőke Zoltán képviselő módosító
javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület „az Intézkedési Terv a Kormányhivatal
tájékoztató leveléről szóló 280/2013. (X.31.) Kt. számú határozattal módosított 252/2013.
(IX.30.) Kt. számú határozatának módosításáról” szóló előterjesztést nyílt ülés keretében
tárgyalja meg a testület.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el
Szőke Zoltán képviselő módosító javaslatát.
Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat
tette fel szavazásra.
A Képviselő–testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta a
napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt sorrendjét.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:
ZÁRT ÜLÉS
1. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és
működtetett Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
megbízásának betöltésére vonatkozó javaslattételről.

2

NYÍLT ÜLÉS
2. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
3. Előterjesztés
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról.

és

intézményei

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságállományának átvállalásáról.
5. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató
Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak jövőbeni ellátásáról.
6. Előterjesztés a Városi Kincstár engedélyezett álláshelyeinek módosulásáról.
7. Előterjesztés a Nyírségi és a Nyírvidék Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.-k
működéséhez kapcsolódó költségek kifizetéséről.
8. Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal fogyatékos személyek
otthona ellátásra megkötött feladat ellátási szerződés módosításáról.
9. Előterjesztés a helyi közutak síktalanítása tárgyában létrejött szerződés módosításáról.
10. Előterjesztés a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását
biztosító szolgáltatási szerződés módosításának elfogadásáról.
11. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
12. Előterjesztés az Intézkedési Terv a Kormányhivatal tájékoztató leveléről szóló
280/2013. (X.31.) Kt. számú határozattal módosított 252/2013. (IX.30.) Kt. számú
határozatának módosításáról.
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló
4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Bundáné Badics Ildikó jegyző
Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (I.14.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 2.
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6.§ (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelet 2/A. §-a.

2.§ Ez a rendelet 2014. január 16. napján lép hatályba.

Tiszavasvári, 2014. január 13.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2014. január 14-én

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 1/2014. (I.14.) önkormányzati rendelet indokolása

1. Általános indokolás
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2013. (XII.19.) önkormányzati
rendeletével módosította a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011.
(II.15.) önkormányzati rendeletét. A módosításra azért volt szükség, mert a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.)
korm.rend. kiegészült a szociális temetésre vonatkozó rendelkezésekkel, mely - a rendelet
elfogadásakor hatályos jogszabály alapján - 2014. január 1. napján lépett hatályba.

A Magyar Közlöny 2013. december 29-én megjelenő 221. számában kihirdetésre került a
fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. tv.,
mely 27.§-a 2014. január 1. napja helyett 2015. január 1. napjára módosította a szociális
temetésre vonatkozó rendelkezések hatálybalépésének időpontját.
A módosítás következtében a temetőrendeletet szükséges módosítani, annak érdekében, hogy
összhangban álljon a magasabb szintű jogszabály előírásaival.

2. Részletes indokolás
1.§-hoz
A jogszabályi követelményeknek eleget téve Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselőtestületének hatályon kívül kell helyezni a rendelet 2/A.§-át, mely a szociális temetés céljára
szolgáló parcellát jelölte ki, tekintettel arra, hogy a szociális temetéssel kapcsolatos
jogszabályi változások hatálybalépésének időpontja 2015. január 1. napjára halasztódott.
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei
bankszámlaszerződései kiegészítésének jóváhagyásáról.
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 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2014. (I.13.) Kt. számú
határozata

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei bankszámlaszerződései
kiegészítésének jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei jelenleg hatályos bankszámlaszerződései
kiegészítéséhez az alábbiak szerint járul hozzá:

1. A határozat mellékletében szereplő bankszámlaszerződés kiegészítéseket elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a bankszámlaszerződés
kiegészítések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős:

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Intézményvezetők
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
Tiszavasvári
Város
adósságállományának átvállalásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Önkormányzata

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatta a döntéshozó képviselő-testületet, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztásra
került egy módosított határozat-tervezet, melyben vastag betűvel kiemelésre kerültek azok a
részek, amelyek a határozat-tervezetben kiegészítésre kerültek. Ezt követően elmondta, hogy
az önkormányzat a határozat tartalmát, formáját illetően kapott egy mintát a Magyar
Államkincstártól. Azonban a kitöltési utasítás olyan nyilatkozatokat is kér, melyek nem
szerepeltek a megküldött mintában, így azok beírásra kerültek a határozat-tervezetbe. Illetve
elmondta még azt is, hogy a jelenlegi ismeretek szerint Tiszavasvári Város
Önkormányzatának hitelei részt vehetnek a konszolidációban, melyekről 2014. január 15-e
után fognak a pénzintézetektől igazolást kapni, melyet már 2014. január 15-e után fel is kell
tölteni a Magyar Államkincstár által működtetett rendszerbe. Egy kérdéses pont van, még
pedig a víziközmű társulati hitel, amely megközelítőleg 80 MFt nagyságrendű. A jelenlegi
ismeretek szerint a pénzintézet szerepeltetni fogja a konszolidációs táblázatában a víziközmű
társulati hitelt. A kitöltési útmutató azt írja, hogy az önkormányzatnak nyilatkozni kell, hogy
ebből mennyi konszolidációra tart igényt és azt dokumentumokkal kell igazolni. Tiszavasvári
Város víziközmű társulati hitele Fundamenta lakástakarék pénztári betétek fedezete mellett
került engedélyezésre, így nem teljesen világos számukra, hogy mi az, amit a konszolidációba
be lehetne vonni. Egy állásfoglalást kértek a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mely
remélhetőleg 2014. január 15-én 12 óráig meg fog érkezni az önkormányzathoz, hiszen csak
aszerint fogják tudni beállítani, amilyen válasz érkezik. Tehát jelenleg az LTP fedezetet nyújt,
arra viszont nincs garancia, hogy mindenki végig fizetni fogja.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett
kiegészítésekkel együtt.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014.(I.13.) Kt. sz.
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságállománya átvállalásáról
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67.-68. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014.évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe
kívánja venni.
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2. A képviselő-testület kijelenti, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013.
december 31.-én nem állt adósságrendezési eljárás alatt.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013.
december 05.-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgált.
4. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét,
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési
számlára.
5. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetési törvény 67.-68.
§-a szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár és az Államadósság
Kezelő Központ Zrt. a banktitkot képező Tiszavasvári Város Önkormányzatára
vonatkozó, az adósságátvállaláshoz szükséges adatokat, információkat megismerje és
kezelje.
7. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy
a) megtegyék a 2014. évi költségvetési törvény 67.-68. §-ai szerinti
nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi
költségvetési törvény 67.-68. § - a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) A 2014. évi költségvetési törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti
megállapodásokat megkössék.
8. A képviselő testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Határidő: 2014. február 28.

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

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde
gazdálkodási feladatainak jövőbeni ellátásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az anyag kiküldése óta ismételt egyeztetést folytattak
az intézménnyel és a határozat-tervezet 2. pontjában kért néhány adatot módosítani.
Elmondta, hogy az előzetesen kiküldött anyagban az szerepel, hogy a gazdasági csoport
jelenleg 9 álláshellyel rendelkezik, melyből egy üres álláshely megszüntetésre kerül 2013.
december 31-én. Az ismételt egyeztetések alapján az rajzolódott ki, hogy nincs üres álláshely.
Tehát a 9 álláshely betöltött álláshely, melyből egy üres álláshely megszüntetésre kerül, így
ezt a mondatrészt kérte törölni. 6 álláshely szintén megszüntetésre kerül 2014. február 28-án,
melynek szerepelni kell a tervezetben, és a fennmaradó három álláshelyen dolgozó
adminisztrátor, pénztáros és raktáros továbbra is a TISZEK állományában marad. Tehát az
elhangzottaknak megfelelően kérte módosítani a határozat-tervezetet.
Hozzászólások:
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megjegyezte, hogy a határozat-tervezetből is kitűnik, hogy az adminisztrátor és a pénztáros a
TISZEK állományában marad. Az egységes feladatellátás érdekében javasolta, hogy hetente
egy alakalommal a munkaügyi dolgozó menjen ki a Vasvári Pál és a Hősök útra annak
érdekében, hogy az intézményi dolgozóknak legyen alkalmuk arra, hogy a munkaügyis
dolgaikat el tudják intézni. Továbbá kérte még azt is, hogy a gazdaságvezető vonatkozásában
is szintén legyen egy olyan nap, amikor a TISZEK intézményvezetőnek a rendelkezésére tud
állni.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Véleménye szerint ezek csak szervezési kérdések, de majd a Városi Kincstár vezetője és a
TISZEK intézményvezetője fog ezekben a kérdésekben konkrét döntést hozni, azonban
véleménye szerint a képviselő egyik kérése, illetve észrevétele sem olyan, ami nem
teljesíthető.
Mivel több kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett
módosításokkal együtt.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
4/2014. (I.13.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató
Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak
jövőbeni ellátásáról
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szociális-,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ (továbbiakban: TISZEK) és a
Tiszavasvári Bölcsőde (továbbiakban: Bölcsőde) gazdálkodási feladatainak jövőbeni
ellátásáról az alábbiak szerint határoz:
1. A Bölcsőde gazdasági, pénzügyi számviteli feladatait 2014. március 01-től a
Városi Kincstár látja el. A változás nem okoz módosulást az intézmény
engedélyezett álláshelyeinek számában.
2. A TISZEK gazdasági, pénzügyi számviteli feladatait 2014. március 01-től a
Városi Kincstár látja el. Az intézmény e jelzett időponttól gazdálkodási besorolása
alapján, önállóan működő költségvetési szerv. Jelenleg az engedélyezett
álláshelyek száma 163,3. A gazdasági csoport jelenleg 9 álláshellyel rendelkezik.
6 álláshely megszüntetésre kerül 2014. február 28-án. A fennmaradó 3 álláshelyen
dolgozó adminisztrátor, pénztáros és raktáros továbbra is a TISZEK állományában
marad.
3. A TISZEK álláshelyeinek a száma további 1-el csökken 2013. december 31-el a
karbantartói álláshelyek csökkenése miatt.
4. A Városi Kincstár álláshelyeinek száma 25,5. 2014. március 01-el a feladat
átvételekor 6 álláshellyel nő. Az álláshelyek betöltésénél elsődlegesen a TISZEKnél megszűnő álláshelyet betöltők kerüljenek felvételre, hozzájáruló nyilatkozatuk
alapján.
5. Felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmények
szervezeti és működési szabályzatainak módosítását terjesszék a Képviselő-testület
elé.
6. Felkéri a polgármestert arra, hogy az érintett intézmények alapító okiratán a
változásokat vezesse át és tegye meg a szükséges intézkedéseket, készítse elő a
feladat-ellátási megállapodást.
7. Felkéri a Városi Kincstár vezetőjét, valamint a TISZEK vezetőjét, hogy a
dolgozók áthelyezésével, jogviszonyuk rendezésével kapcsolatos intézkedéseket
tegyék meg.
8. Egyidejűleg hatályon kívül helyezi Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének „A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási feladatainak
jövőbeni ellátásáról” szóló 312/2013. (XII.18.) Kt. számú határozatát.
Határidő: azonnal

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

Előterjesztés a Városi Kincstár engedélyezett álláshelyeinek
módosulásáról.
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 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014. (I.13.) Kt. számú
határozata
A Városi Kincstár engedélyezett álláshelyeinek módosulásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Kincstár álláshelyeivel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. A Városi Kincstár engedélyezett álláshelyeinek a számát 2014.01.15-től 3,5
álláshellyel megemeli, melyből 0,5 álláshely sportszervezői,1 álláshely takarítói, 1
álláshely könyvelői és 1 álláshely közmunkavezető-helyettesi munkakör biztosítására
szolgál.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés tervezése az 1.pontban
foglaltak figyelembevételével történjen.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról tájékoztassa a Városi
Kincstár vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős:

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Nyírségi és a Nyírvidék Szakképzés-szervezési
Nonprofit Kft.-k működéséhez kapcsolódó költségek kifizetéséről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester mindkét határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (I.13.) Kt. számú
határozata
A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó költségek
kifizetéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Nyírségi Szakképzésszervezési Nonprofit Kft. résztulajdonosa, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Hozzájárul ahhoz, hogy a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2014. január 15ig jutalom címén a 2013. évi kiadások terhére az alábbi kifizetést teljesítse:
- legfeljebb bruttó 125.000,- Ft és annak járulékterhe 33.750,-Ft, összesen: 158.750,-Ft.

2.) Jelen hozzájárulás nem mentesít a társaságra vonatkozó szabályzatok és a jogszabályi
követelményeknek való megfelelés alól.

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik
polgármester
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Ezután dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (I.13.) Kt. számú
határozata

A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó költségek kifizetéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Nyírvidék TISZK Nonprofit
Kft. résztulajdonosa, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107.§-ban foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Hozzájárul ahhoz, hogy a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2014. január 15-ig jutalom
címén a 2013. évi kiadások terhére az alábbi kifizetést teljesítse:
-

legfeljebb bruttó 1.000.000 Ft és annak járulékterhe 285.000,- Ft, összesen 1.285.000,Ft

2.) Jelen hozzájárulás nem mentesít a társaságra vonatkozó szabályzatok és a jogszabályi
követelményeknek való megfelelés alól.

3.) Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal

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

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal
fogyatékos személyek otthona ellátásra megkötött feladat ellátási
szerződés módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Hozzászólások:
Tündik András képviselő:
A témára való tekintettel megkérdezte, hogy hány fő gondozott van az intézményben.
Nácsáné dr. Kalán Eszter a TISZEK intézményvezetője:
A képviselői kérdésre válaszul elmondta, hogy 98 fő az engedélyezett létszám, de jelenleg
kevesebben vannak. Azonban vannak olyan betegek, akik kórházi kezelés után várhatóan az
intézménybe fognak kerülni.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (I.13) Kt. számú
határozata
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal fogyatékos személyek otthona
ellátásra megkötött feladat ellátási szerződés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91.§ (2) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében eljárva
„A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal fogyatékos személyek otthona
ellátásra megkötött feladat ellátási szerződés módosításáról” szóló előterjesztéssel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. A határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság, (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41,
képviseli : Pintér Judit főigazgató) és Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla száma:
11744144-15404761, képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester ) között szakosított szociális
ellátás (fogyatékos személyek otthona) nyújtásáról szóló – Budapest, 2013. július 31-én
megkötött - feladat ellátási megállapodást módosító „MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA” megjelölésű megállapodást.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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1.melléklet „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal fogyatékos személyek
otthona ellátásra megkötött feladat ellátási szerződés módosításáról” szóló 8/2014.
(I.13.) Kt. számú előterjesztéshez
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Tárgy (9.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a helyi közutak síktalanítása tárgyában létrejött
szerződés módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Hozzászólások:
Szőke Zoltán képviselő:
A témával kapcsolatban megjegyezte, hogy az előterjesztésből is kitűnik, hogy az
önkormányzat a síktalanítással kapcsolatban 3 vállalkozót keresett meg árajánlat céljából.
Megkérdezte, hogy nem lett volna-e lehetőség arra, hogy több vállalkozóval is felvegyék a
kapcsolatot vagy csak azért volt ez a három név feltüntetve, mert ezekkel a vállalkozókkal
volt szerződés kötve már korábban is. Tudomása szerint vannak települések, ahol kedvezőbb
áron végzik ezt a tevékenységet.
Dr. Groncsák Andrea a Városi Kincstár vezetője:
Tájékoztatta a döntéshozó testületet arról, hogy az előző években a 3 társaság került
megkeresésre a síktalanítási feladatok ellátására. Tudomása szerint hóeltakarítási és
síktalanítási tevékenységet csak Hüse Mihályné egyéni vállalkozó végez, tehát nincs
információja arra vonatkozóan, hogy más helyi vállalkozónak lenne olyan gépe, amivel ezeket
a feladatokat el tudja látni, ezért is kerültek az előterjesztésben felsorolt vállalkozók
megkeresésre. Mindezek után elmondta, hogy a vállalkozók jelezték, hogy a 2013. évben a
díjak nem kerültek megemelésre, ezért szeretnék az idei évi díjemelést. Majd telefonon
egyeztettek arra vonatkozóan, hogy valamennyit csökkentsenek az általuk kért díjakon, hiszen
jelenleg a Városi Kincstárnak testületi felhatalmazás hiányában nincs lehetősége, hogy
magasabb díjakkal kössön szerződést.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Tudomása szerint azért a nevezett személyeket keresték meg, illetve azért minden évben
velük kötnek szerződést, mert települési szinten csak nekik van olyan gépparkjuk, hogy el
tudták látni a hóeltakaírási és síktalanítási feladatokat. Megjegyezte, hogy amennyiben Szőke
Zoltán képviselőnek az ismeretségi körében van olyan személy, aki helyi és ilyen jellegű
feladatokat el tud látni, akkor szívesen várja a javaslatát és a jövőben akkor megpróbálják őt
is bevonni. Végezetül elmondta lehet, hogy más településen olcsóbban végzik ezeket a
feladatokat, de nem tud egyéb személyről, aki helyi vállalkozó lenne. Az, hogy most más
településről eljöjjön ide egy vállalkozó biztos, hogy nem érné meg a városnak.
Szőke Zoltán képviselő:
Megjegyezte, hogy neki sincs további személyekre javaslata, csak kérdésként merül fel az ő
részéről, hiszen 3 vállalkozó nevét látta az előterjesztésben. Tudomása szerint 2012. december
1-től a Városi Kincstárral egy síktalanítási szerződés került megkötésre, mellyel kapcsolatban
a korábbi ülések alkalmával már vita is kerekedett, hiszen egy korábbi alkalommal nem
végezték el a szükséges munkálatokat. Kérte, hogy amennyiben a szerződés megkötésre kerül,
akkor a jövőben figyeljenek arra, hogy ne alakuljon ki olyan és ahhoz hasonló helyzet, mint
amikor a nagy jegesedés volt a városban, mert ha a vállalkozóval nem is volt a szerződés
megkötve, de akkor legalább a Városi Kincstár munkatársai végezzék el a síktalanítást. Bízik
abban, hogy ilyen helyzet a jövőben nem fog előfordulni. Mindezek után megjegyezte, hogy a
képviselő-testületnek az a lényeg, hogy a szerződés meg legyen kötve és a munka el legyen
végezve. Végezetül kérte, hogy írásban scannelt formában tájékoztassák a képviselő-testületet
arról, hogy ilyen esetekben kinek mi a kötelessége, hogyan lehet őket számon kérni és ki kit
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riaszt, hiszen az látható, hogy milyen óradíjjal dolgoznak, de szeretné, ha részletesen is ki
lenne fejtve a folyamat.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy írásban tájékoztatni fogják a képviselő-testületet.
Szőke Zoltán képviselő:
Megjegyezte, ha hó helyzet van, akkor az tapasztalható, hogy a lakosság türelmetlen, keresi a
képviselőket, több esetben telefonálnak, hogy mi a teendő, ezért is kéri a tájékoztató levelet,
hogy legalább ők, mint képviselők segíteni tudják a lakosságot, hogy ilyen esetekben mi a
teendő.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a síktalanításra és hóeltakarításra vonatkozóan a
megkötött szerződés mögött van egy melléklet, mely három részre osztja a települést. Tehát
egy útnyilvántartás alapján be van osztva a térkép, melyen be van jelölve, hogy kinek mely
utcákon kell síktalanítani, havat takarítani. Van egy szabályzat, ami alapján meg vannak
határozva, hogy melyek az első és másodrangú utak, hány percen belül érkezik ki a
gépjárművel a helyszínre stb. Végezetül elmondta, hogy a három vállalkozó közül
gyakorlatilag csak egy tud síkosság mentesítést végezni, de a hóeltakarítást mind a hárman
végzik.
Tündik András képviselő:
Kérte, hogy a jövőben korábban, még szeptember vagy október hónapban tárgyalják meg ezt
az előterjesztést és akkor valószínűleg nem fordulhat elő az a helyzet, hogy megkésnek a
síktalanítási és hóeltakarítási munkálatokkal.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Amikor a testület a problémát ad-hoc jelleggel jelezte, akkor már a Kincstárral megkötésre
került a szerződés, tehát az ünnepekre nem maradt a város szerződés nélkül, 2013.
decembertől már volt szerződés, csak a vállalkozók kérték a díjak emelését, mert a Kincstár a
saját költségvetéséből szokta a különbözetet fizetni, csak most hozzá kellett igazítani azt az
összeget, amit az önkormányzat ad a kincstárnak.
Mészáros Lászlóné képviselő:
Írásban tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy korábban melyek voltak a díjtételek és azok
mennyire emelkedtek.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014.(I.13.) Kt. számú
határozata
A helyi közutak síktalanítása tárgyában kötendő megállapodás módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a város közútjainak terv szerinti
síktalanítási és hóeltakarítási feladataival kapcsolatosan az alábbi döntést hozza:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közutak síktalanítása
tárgyában kötendő megállapodásról szóló 258/2012. (XI.29.) Kt. számú határozatával – az
önkormányzati közutak síktalanítási és hóeltakarítási feladatainak ellátása tárgyában –
Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Városi Kincstár között jóváhagyott
szerződés melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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9/2014. (I.13.) Kt. számú határozat melléklete
Szerződés melléklete

Melléklet
A Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Városi Kincstár között 2012.
november ….-án a Tiszavasvári Város Önkormányzata közútjainak síktalanítási és
hóeltakarítási feladatai ellátására kötött megállapodáshoz.

1./ A megbízott a megállapodásban rögzített feladatok ellátásakor alvállalkozó bevonása
esetén legfeljebb az alábbi díjak alkalmazása mellett köthet szerződést:
Hóeltakarítás üzemóra díja:

7.000 Ft/óra + ÁFA,

Gépi síktalanítás anyag + üzemóra díja:

12.600 Ft/óra + ÁFA.

Tiszavasvári, 2014. január …..

……………………………………………

…………………………………………

megbízó

megbízott

28

Tárgy (10.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint
elszállítását biztosító szolgáltatási szerződés módosításának
elfogadásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van egy rövid tájékoztatása
és egy módosítás kérése. Ezt követően elmondta, hogy az előterjesztésből nem tűnik ki, hogy
milyen összegből milyen összeg lett a szerződésben. Majd elmondta azt is, hogy a jelenleg
hatályos szerződésben még az van megfogalmazva, hogy a kóbor állat elszállítása karantén
esetén is 13.700 Ft+ÁFA és erről nő most a módosítással 14.500 Ft+ ÁFA összegre, a
kiszállítási díj azonban nem változik. Tehát ugyanúgy mint, ahogy eddig is 135 Ft+ÁFA/km
volt, mely változatlan marad, a tartási díj pedig 500 Ft/napról 800 Ft/napra változik.
Végezetül kiegészítésként még elmondta, hogy 5 darab vagy a feletti befogás esetén a
kiszállási költségből 50% kedvezményt ad a szolgáltató.
Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, hogy ettől valóban nincs-e olcsóbb ajánlat.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy korábban a Hajdúböszörményi vállalkozóval volt az
önkormányzatnak szolgáltatási szerződése. Azonban a szerződés megszűnését követően már
több helyről is kértek ajánlatot a kóbor ebek elszállítását illetően, de a befogadóképesség
hiánya miatt nem tudtak az önkormányzattal szerződést kötni. A Hajdúböszörményi
vállalkozóval nem volt állandó szerződésük, valamint a Tiszarádi vállalkozó sem tudta
megoldani az elszállítást, így velük egy ad-hoc jellegű megállapodás jött létre. Tudomása
szerint a lakosság részéről több panasz és bejelentés is érkezett a vállalkozóval kapcsolatban
az állatok nem humánus befogását illetően, valamint az önkormányzat is tudomást szerzett
arról, hogy nincsenek rendben az engedélyek. Ennek hatására az önkormányzat visszatért a
tiszarádi Szabolcs-Factum Kft-hez, mivel meg vannak velük elégedve.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megkérdezte, hogy az önkormányzat tisztában van-e azzal, hogy mikor van kutyainvázió a
város közterületein.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Gyakorlatilag mindig van invázió. Az önkormányzathoz folyamatosan érkeznek bejelentések
azzal kapcsolatban, hogy a kutyák mikor és hol tartózkodnak csoportosan, ezért próbálják az
adott területre szervezni az eb befogásokat. Ezzel csak az a probléma, hogy nem biztos, hogy
mire az eb befogó kiér az adott területre, addigra még azok a kutyák is ott lesznek, akikről a
bejelentés érkezett. Végezetül elmondta, hogy az ebek befogása úgy zajlik, hogy előzetesen
egyeztet az önkormányzat a vállalkozóval egy időpontot, hogy mikor tud kijönni a városba és
majd csak ezt követően történik meg az eb befogás és elszállítás.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy általában sikeresek szoktak lenni az eb befogások.
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Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Elmondta, hogy ő Tiszavasváriban minden nap lát kóbor kutyákat, akik keresztülvonulnak a
városon.
Balázsi Csilla képviselő:
Csak nem biztos, hogy azok kóbor kutyák, mivel kísérik a gazdájukat.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Az biztos, hogy letagadnák, hogy a kutya az ő tulajdonuk, de az előterjesztésben arról is szó
van, hogy a tulajdonosnak fizetni kell érte. Azt is megfigyelte, hogy segélyosztáskor a kutyák
száma megsokszorozódik a településen.
Mészáros Lászlóné képviselő:
Megkérdezte, hogy azoknak a kutyatulajdonosoknak, akik szeretnék az elszállított kutyájukat
kiváltani miért csak a 800 forintos tartási díjat kell megfizetni és miért nem azt is, ami az
önkormányzat ezen költsége.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Válaszul elmondta, hogy az önkormányzat csak a szállítási díjat fizeti. A többi felmerülő
költség gyakorlatilag csak egy tájékoztatás azoknak, aki kiváltják a kutyájukat. Az
önkormányzat részére a számla mindig a szállítási díjról érkezik.
Mészáros Lászlóné képviselő:
Megkérdezte, hogy hányan vannak azok, akik kiváltják a kutyájukat vagy egyáltalán, hogyan
tudják beazonosítani, hogy kinek a tulajdona a befogott kutya, mert tudomása szerint ez a chip
rendszer nem igazán működik.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
A chip rendszer sikerességéről nincs információja, viszont előfordult már olyan eset, hogy
nem a kutyatulajdonos szerette volna kiváltani a kutyát, hanem egy lakó, aki már többször
látta és már ott tartott, hogy be fogja fogadni az ebet. Ekkor megkereste az önkormányzatot,
az önkormányzat pedig felvette a vállalkozóval a kapcsolatot, aki azonnal a rendelkezésükre
áll, tehát ilyen szempontból megbízható. A leendő kutyatulajdonos egy megbeszélt
időpontban elment a telepre, megnézte, hogy melyik az általa kiválasztott kutya és valóban 2
héten belül nem volt elaltatva, tehát betartották a szabályokat, így a lakos el tudta hozni a
kutyát. Ezt követően megegyeztek a szállítási körülményekben, de ebben az esetben további
költségek merülnek fel a kutyatulajdonos számára. Végezetül tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
az önkormányzatnál lehet érdeklődni, ha valakinek ilyen célja van.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett
kiegészítésekkel együtt.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2014. (I.13.) Kt. számú
határozata
a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási
szerződés módosításának elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
a kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogását, valamint elszállítását biztosító szolgáltatási
szerződés módosításának elfogadásáról szóló előterjesztésével kapcsolatban az alábbi
döntést hozza:
1. A kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogásáról, valamint elszállításáról a határozattervezet mellékletét képező szolgáltatási szerződést a szerződés mellékleteként
szereplő díjtételekkel elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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10/2014. (I.13.) Kt. sz. határozat melléklete
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Mely egyrészről a Szabolcs-Factum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4320
Nagykálló, Csokonai u. 8. szám; Levelezési cím: 4503 Tiszarád, Szabadság u. 50.; adószám:
13306791-2-15; a Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlaszám: 6880010911059888; képviselője: Képes Lajos ügyvezető igazgató), mint Szolgáltató,
Másrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (képviselője: Dr. Fülöp Erik polgármester),
mint Megrendelő között az alábbi tartalommal jön létre:
1. A szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő közigazgatási területén a kóbor ebek,
illetőleg veszélyes állatok (ebek, macskák) befogását a Szolgáltatóval végezteti.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felmerülő költségek (maximált összegben) az 1. sz.
mellékletben vannak megállapítva, melyeket a Szolgáltató felé térít meg. A törvényben
meghatározott tartási idő letelte után a befogott állatok kiírtásához a település jegyzője
hozzájárul.
2. A szolgáltatás elvégzésének helye:
- kóbor, illetőleg veszélyes állatok befogása esetén: Tiszavasvári Város belterülete
3. A szolgáltatás végzésére a Megrendelő szükséglete szerint külön jelzése alapján, és a felek
által egyeztetett időpontban kerül sor.
4. Szerződő felek az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási díj mértékét minden
év január 31. napjáig felülvizsgálják, és tárgyév március 1. napjával – maximum – az
előző évi infláció mértékével megemelik.
5. A szolgáltatási díjat a Szolgáltató által a megrendelés elvégzését követően benyújtott
számla alapján a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 15 napon belül az alábbi
bankszámlaszámra utalja át:
68800109-11059888
6. Ez a szerződés a szerződéskötés napjával, határozatlan időre lép hatályba.
7. A Szolgáltató az elvégzett munkáról – a rá vonatkozó szabályok szerint – nyilvántartást
vezet, melyet a megrendelés elvégzését követően a Megrendelő képviselője aláírásával
hitelesít.
8. A felek bármelyike jogosult a szerződést a naptári negyedév utolsó napjára, 30 napos
felmondási idő megtartásával felmondani.
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9. A Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül az, ha a Szolgáltató vállalt
kötelezettségének két alkalommal felszólításra sem tesz eleget.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései irányadóak.
A felek jelen szolgáltatási szerződést – amely az első oldalon 10 sorszámozott pontba szedve
4 (négy) eredeti példányban készült – mint akaratukkal és egybehangzóan tett
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: .........................................

P.H.

Szolgáltató
ügyvezető igazgató

Megrendelő
polgármester
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1. számú melléklet a Szabolcs-Factum Kft-vel kötött szolgáltatási szerződéshez

A kóbor ebek, illetőleg veszélyes állatok (ebek, macskák) befogásával kapcsolatos
szolgáltatási díjak

1 kóbor állat elszállítása, karantén esetén is:

14.500,- Ft+Áfa

Kiszállási díj:

135,- Ft+Áfa/km

5 db.,vagy a feletti befogás esetén a kiszállási költségből 50% kedvezményt ad a szolgáltató.
Tartási díj:

800,-Ft/nap

- Jegyzői, vagy rendőrhatósági határozat alapján karanténba történő elhelyezés
esetén.
Amennyiben az elszállított állat gazdája jelentkezik és igényt tart rá köteles az addigi
tartási költséget megtéríteni az esetlegesen felmerülő egyéb (pl. állatorvosi)
költségekkel együtt.
A tartási díj, az állatorvosi költség abban az esetben kerül felszámolásra, ha az elszállított
ebért jelentkezik a gazdája. Ez a költség az eb gazdáját terheli.
Tulajdonostól elszállított állat tartása során keletkezett költségeket, mely magába foglalja az
állat elszállításának, tartásának, a kiszállási díj és az állatorvosi vizsgálat díjait, a Megrendelő
téríti meg a Szolgáltató felé, mely költségeket a tulajdonostól más jogi úton hajthat be.
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Tárgy (11.np.):

Egyebek

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy Egyebek napirendi pont alatt néhány témáról lenne tájékoztató jellegű
bejelentése. Felhívta a képviselők figyelmét arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat
leadási határideje 2014. január 31. Ezt követően örömmel mondta, hogy a nyertes belvizes
pályázat kivitelezési munkálatai elkezdődtek. A nyertes cég vezetőjével való egyeztetést
követően azt az ígéretet kapta, hogy azokon a területeken, ahol eddig nagy gondot okozott a
belvíz elvezető zárt rendszernek az eltömődése, vállalja az utcák womázását. Jelenleg 4 olyan
utca, illetve utca szakasz van, ahol elkezdődtek a munkálatok. Elsőként a Vasvári Pál úton
kezdték meg a kivitelezési munkákat, de ott valószínűleg utat kell bontani, mert be van
szakadva a zárt belvízelvezető csatorna. A közeljövőben még 3 olyan utcarész és utcaszakasz
lesz, ahol ez visszatérő probléma. Majd megjegyezte, hogy amennyiben bármely képviselőnek
tudomása van ilyen jellegű nehézségekről, vagy hosszabb ideje húzódó belvizes
problémákról, akkor azt nyugodtan lehet az önkormányzat felé szóban, írásban vagy emailben jelezni. Örömmel tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a kivitelező azt az ígéretet
tette, hogy az önkormányzatnak ingyenesen el fogja végezni az ilyen és ehhez hasonló
munkálatokat. Az Alkaloida Vegyészeti Gyár problémájával kapcsolatban tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy a napokban tárgyalt Harin Mehta ügyvezetővel, aki azt a
tájékoztatást adta, hogy jelenleg semmiféle konkrétum nincs a gyár jövőjét illetően. Ezt
követően elmondta, hogy az ügyvezetővel történő egyeztetésről röviden egy „Rendkívüli
Közleményben” tájékoztatta a tiszavasvári lakosságot a város honlapján, illetve a Vasvári
Hírmondóban is megjelentették az ügyvezető által elmondottakat. Várhatólag egy másfél
hónapon belül fogják kidolgozni azt, hogy a hatóanyaggyártás részben vagy teljesen történő
leállítását követően milyen egyéb lehetőségek vannak a gyógyszergyártásban és a csomagolás
területén. Megjegyezte, hogy biztatóbb volt Harin Mehta úrnak az a hozzáállása, mint ami
előzetesen Vasváriban keringett. Bízik abban, hogy valamelyest lesz másféle lehetőség és
nem lesz nagy katasztrófa, mint ahogy legelőször a vasvári hírek elterjedtek.
Balázsi Csilla képviselő:
Megkérdezte, hogyan állnak a Biogáz üzem kivitelezési munkálatai.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Válaszul elmondta, hogy az útépítés már megindult, minden engedély rendben van, azonban
az épület kivitelezési munkálatai kapcsán nem tud nyilatkozni. Hangsúlyozta, hogy a
képviselő által felvetett kérdésről írásban tájékoztatni fogják a képviselő-testületet. Továbbá
elmondta, hogy valószínűleg ez az ügy már nem az önkormányzathoz tartozik, hiszen az
önkormányzat csak a kivonatást végzi, de utána járnak ennek a kérdéskörnek és írásban
tájékoztatni fogják a képviselő-testületet.
Balázsi Csilla képviselő:
Elmondta, hogy több lakos is feltette már neki azt a kérdést, hogy az építkezés után
bekövetkező szaghatásokat, hogyan fogja a város kivédeni. Megjegyezte, hogy hiába egy zárt
rendszerről van szó, de lehet, hogy a várost hetente két alkalommal a szag el fogja árasztani.
Javasolta, hogy más településen, ahol már működnek ilyen üzemek nézzék meg, hogy milyen
a környezeti hatás, ne hogy problémát okozzon a lakosságnak. Tudomása szerint
Nyírbátorban van egy ilyen üzem, ahol hetente több alkalommal is lehet érezni ezt a szagot.
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Tündik András képviselő:
Megjegyezte, hogy ezt a problémát ő is felvetette, még amikor a tavaly a testület tárgyalta ezt
a témát, de megnyugtatták, hogy nem lesz gond.
Balázsi Csilla képviselő:
Véleménye szerint olyan nem létezik, hogy nincs szaghatása, ha takarítják a rendszert.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy írásban fogják tájékoztatni a képviselő-testületet ezzel a
problémával kapcsolatban.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.

k.m.f.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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