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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2014.  JÚLIUS 3-ÁN 

 

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI  

 

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

 

 

a.) jegyzőkönyve 

b.) napirendje 

c.) határozata: 156-159. 

 

 

 

N A P I R E N D 

 

 

 

1. Előterjesztés a 27/2012.(IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosításáról. 

 

2. Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 

2014/2015-ös bajnoki évre. 

 

3. Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. Nyírszakképzés Nonprofit Kft-ben 

meglévő üzletrésze kapcsán történő törzsbetétének felemeléséről. 

 

 

4. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 

Kft. társasági szerződésének és működésének módosításáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:   Balázsné Rozgonyi Ildikó 

              jegyzőkönyv-vezető 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2014. július 3-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, 

Mészáros Lászlóné, Szabó Krisztián, Kovácsné Nagy Julianna, Cselényi 

Judit  és Tündik András képviselők.                   

 

Távol maradt:      Ráduly Zsolt, Szabó Zoltánné, Szőke Zoltán és Balogh Sándor képviselők. 

         

 . 

Meghívottként részt vettek:  

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, 

Girus András osztályvezető, Kovács Edina köztisztviselő. 

 

Meghívottként távolt maradt:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Nácsa Balázs Tiszavasvári Sportegyesület elnöke.  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Balázsné Rozgonyi Ildikó 

 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

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

képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 8 fő képviselő volt jelen.  

Kérte, hogy az egyebek napirend keretében tárgyalja meg a Testület  a  Nyírvidék TISZK 

Nonprofit Kft. a Nyírszakképzés Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrésze kapcsán történő 

törzsbetétének felemeléséről, valamint a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének és működésének módosításáról szóló 

előterjesztéseket.   

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 napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta 

meg a Képviselő-testület:  

 

 

5. Előterjesztés a 27/2012.(IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási Terv módosításáról. 

6. Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 

2014/15-ös bajnoki évre. 

7. Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. Nyírszakképzés Nonprofit Kft-ben 

meglévő üzletrésze kapcsán történő törzsbetétének felemeléséről. 
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8. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 

Kft. társasági szerződésének és működésének módosításáról. 

Tárgy (1.np.):  Előterjesztés a 27/2012.(IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról. 

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző  

Témafelelős:   Kovács Edina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet és a rendelet-tervezet 

elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

156/2014. (VII.3.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának 

Aranyosi Tamás által kezdeményezett módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

 

A 134/2004. (VI.22.) Kt. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervét 

módosítja a Nyírségterv Kft. által 6/2014. Tervszámon (T-2.b-I. jelű) készített dokumentáció 

szerint oly módon, hogy a Tiszavasvári, Vörös hadsereg u. – Kabay János u. – Élmunkás u. 

tömbjét kertvárosias, lakóterület övezeti (Lke) besorolása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

övezetté módosul (Gksz). 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  

 

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

rendeletet  alkotta meg:  
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának 

biztosítása a TSE részére a 2014/15-ös bajnoki évre. 

Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető                        

                                     

 

Bizottsági vélemények:  

 

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett  8 fő.  

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

157/2014.(VII.3.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére 

a 2014/15-ös bajnoki évre 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

1./ A Tiszavasvári Sportegyesület részére 2014/15-ös bajnoki évre, térítésmentes használati 

jogot biztosít a tiszavasvári 2438 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 2/b. 

szám alatt található Sporttelep megnevezésű ingatlanra. 

 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a használati jogra vonatkozó megállapodást a határozat 

melléklete szerinti tartalommal kösse meg a Tiszavasvári Sportegyesület elnökével. 

 

 

 

Határidő: azonnal                   Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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melléklet a 157/2014. (VII.3.) Kt. számú határozathoz 

 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről 

I. 

Név:     Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Rövidített név:   - 

Székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

Levelezési cím:  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

Képviseli:   Dr. Fülöp Erik polgármester 

Számlavezető pénzintézete:  OTP Bank Nyrt. 

Adószáma:   ……………………………………... 

a továbbiakban: Használatba adó  

 

II. másrészről 

Név:  Tiszavasvári Sportegyesület 

Székhely:     
Levelezési cím: …………………………………………………… 

Képviseli:  …………………………………………………… 

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

Bankszámlaszám: …………………………………………………… 

Adószám: …………………………………………………… 

Telefonszám: …………………………………………………… 

email cím: …………………………………………………… 

 

a továbbiakban: Használatba vevő 

 

között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

A Tiszavasvári Sportegyesület a 2014/15-ös bajnoki évadra vonatkozóan kívánja használatba 

venni a 2438 hrsz-ú, a valóságban Tiszavasvári, Fehértói u. 2/b. szám alatti ingatlant. Az 

ingatlanra vonatkozó használati jogot biztosító hozzájárulást a bajnoki nevezéshez kell 

csatolniuk. 

 

A szerződés megkötésének hatályos jogszabályi háttere: 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 7. § (1) a nemzeti vagyon alapvető 

rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) A helyi 

közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

15. „sport, ifjúság ügyek…” 
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Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak értelmében nemzeti vagyon ingyenesen 

kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben 

hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 

 

Az Nvtv. 11. § (1) bekezdése értelmében vagyonkezelői szerződés csak e törvény 3. § 19. 

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

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

önkormányzat, ill. állam által végezhetőek. A sport, ifjúság ügyek feladatellátás nem 

tartozik ebbe a körbe. 

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

szerződés. 

 

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

vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A 

hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 év határozott időre 

köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg abban az 

esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem 

nélkül teljesítette.  

 

A nemzeti vagyon tekintetében a versenyeztetésre vonatkozó szabályozást az Nvtv. 

előírásai tartalmazzák.  

 

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

vagyonrendelet) vonatkozó szabályanyaga értelmében:  

1. A vagyonrendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében: „Az önkormányzati vagyon 
tulajdonjog átruházásához (elidegenítéséhez), kölcsönös átruházáshoz (csere), visszterhes 
megszerzéséhez, ingyenes megszerzéshez, használat, hasznosítási jog átengedéséhez az 
adott vagyonelem forgalmi értékét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - meg kell 
határozni. A forgalmi érték megállapítása szempontjából a képviselő-testület hivatala 
értékbecslése az irányadó, mely értékbecslés alapján megállapított forgalmi érték ÁFA 
nélküli értéken értendő. Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja indokoltnak tartja, a 
vagyon értékét forgalmi értékbecslővel állapíttatja meg. Sürgős esetben a polgármester a 
vagyon értékét forgalmi értékbecslővel állapítathatja meg.” 
A vagyonrendelet 11.§ (1) - (2) bekezdése értelmében: „11. § (1) A bruttó 25 millió forint 

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

mellékletben foglalt versenyeztetési szabályzat szerinti - versenyeztetés – nyilvános, 

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

részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani. 

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

mellékletben foglalt versenyeztetési szabályzat szerinti – versenyeztetés – nyilvános, indokolt 

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

 

Mivel a 2438 hrsz-ú ingatlan értéke nem haladja meg az önkormányzati rendeletben 

meghatározott értéket amennyiben ingyenes használati szerződést köt az önkormányzat a 

vagyonára az Egyesülettel, nem kell figyelembe venni a költségvetési törvényben és 

Tiszavasvári vagyonrendeletében meghatározott versenyeztetési értékhatárt. 

 

 

 

 

II. A szerződés tárgya: 
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II.1. A Használatba adó tulajdonában lévő: 

2438 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Fehértói út 2/b. szám alatt található kivett 

sporttelep megnevezésű ingatlannak a Tiszavasvári Sportegyesület által benyújtott a 

2014/15-ös bajnoki évre történő nevezése elfogadásától számított 1 éves határozott időre, 

jelen szerződésben foglalt feltételekkel a Használatba Vevő ingyenes használatába adja, a 

Használatba Vevő pedig ingyenesen használatba veszi. 

 

II.2. A használati jog ellenértéke:  

A Használati jog ingyenesen kerül átengedésre az Nvtv. 11.§ (13) bekezdése értelmében. 

 

III. A szerződés célja:  

 

A Használatba Vevő által a – a sport és ifjúsági ügyek támogatásaként – a 2014/15-ös 

labdarúgó bajnokságon való részvétele céljából edzések megtartására, bajnoki és más 

szervezett mérkőzések, tornák lebonyolításának biztosítása. 

 

 

IV. Felek joga, kötelezettsége: 

IV.1.1. Használatba vevő joga: 

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

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

szabadon gazdálkodik, tekintettel az Nvt., az államháztartásról szóló jogszabály és 

annak végrehajtási rendelete, valamint a vonatkozó önkormányzati vagyonrendelet 

rendelkezéseire.  

 

IV.1.2 Használatba vevő kötelezettsége: 

- A szerződés tárgyát képező vagyon használatba vétele, maradéktalan 

együttműködés annak átadás-átvétele során.  
- Az önkormányzati közfeladat ellátásához biztosítani a feladatellátás feltételeinek 

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

vagyon értékének növelését. 

- Vállalja, hogy a használati jog hatálya alatt gondoskodik a használatba vett vagyon 

saját költségen történő karbantartásáról, gondozásáról  

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

gondossággal birtokolja, használja és a vagyon hasznait szedi. 

- A vagyonhoz fűződő közterheket viselni.  

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

változásokról, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül értesíteni a 

Használatba adót. Köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adót az ingatlan 

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

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

használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű 

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

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

elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket 

megtegye. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, 

illetve költségnövekedést a Használatba vevő köteles viselni. 

- A vagyon hasznosításáról, közfeladat ellátásról a szerződésben foglalt karbantartási, 

gondozási kötelezettségek teljesítéséről 2015. május 30-ig - beszámolni.  
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- Tűrni a használattal kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben 

közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.  

- A jelen szerződés tárgyát képező ingatlan használatát a jelen szerződésben 

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

vagy a Használatba adó intézményei részére eseti jelleggel önkormányzati, kulturális 

rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen biztosítja. Használatba adó 

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

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

adó köteles. Az üzemeltetés költségei Használatba Vevőt terhelik.   
- a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 

közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 

vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi 

önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

- a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

- a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

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

a használatában lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem 

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

jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz 

vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 

- Amennyiben a használó a használatában levő vagyon hasznosítását másnak 

átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

- Felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és 

környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 

betartásáért és betartatásáért. 

- Köteles teljesíteni a használatában levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, 

illetve a használati szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és 

elszámolási kötelezettséget. 

 

IV.2.1. Használatba adó joga különösen: 

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

vagyonnal való gazdálkodásra, a vagyon rendeltetésszerű használatára irányuló 

ellenőrzéseket a használó legkisebb zavarásával ellenőrizni, adatot, tájékoztatást, 

információt kérni.  

 

IV.2.2. Használatba adó kötelezettsége különösen: 

- A szerződés tárgyát képező vagyont használatba adja, maradéktalanul 

együttműködik annak átadás-átvétele során. 

 

 

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

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

- a használó éves beszámoltatásával,  

- a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel. 

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

- megőrizte-e a vagyontárgy értékét, 

- gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról, 

- az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e. 

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

ellenőrzési tervében szerepeltetheti. 

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



 15 

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

- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 

titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,  

- a Használatba vevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt 

kérni, 

- A Használatba adó az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Használatba vevőt. 

 

VI. Szerződésszegés 

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

törvény megfelelő fejezetében taglalt esetköröket. 

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

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

biztosító mellékkötelezettséget nem kötnek ki. 

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

szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 

keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Használatba vevő kötelezettsége 

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

intézmény ellátottjai vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. 

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

ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 

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

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

illetve szerződésellenes használatot – a Használatba adó felhívása ellenére – tovább 

folytatja, a Használatba adó kártérítést követelhet. 

 

VII. Szerződés megszűntetése: 

 

VII.1. Közös megegyezés: 

Jelen szerződés közös megegyezéssel, a közös megegyezésben foglalt tartalommal bármikor 

megszűntethető. 

 

 

VII.2. Azonnali felmondásnak van helye különösen, ha: 

-  a Használatba vevő a használatba adott önkormányzati vagyonnal a vállalt 

önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a használatba adott vagyonban 

kárt okoz.  

- ha a sport, ifjúság ügyek feladatellátás, az annak végzésére szolgáló ingatlanban 

igazolható módon megszűnik. 

- Használatba vevő, az Nvtv. szerint nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

VIII. A szerződés módosítása: A szerződést kizárólag írásban lehet módosítani. A 

módosítást előzetesen indokolással ellátva írásban kell kezdeményezni. Az Önkormányzat 

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

jóvá kell hagynia. 

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

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

telefonszámában bekövetkező változást, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a 

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

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

vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 
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IX. A szerződés megszűntetése esetén irányadó eljárás: 

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

15 napon belül köteles az ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a 

Használatba adó részére visszaadni.  

Amennyiben a Használatba vevő az ingatlant az előírt határidőig nem adja vissza Használtba 

adó birtokába, a Használatba adó jogosult azt birtokba venni, az ingatlanon található 

vagyonról két tanúval hitelesített leltárt készíteni.   

 

X. Egyéb rendelkezések 

 

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

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

önkormányzatairól szóló törvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

X.2. Jelen szerződés annak aláírásával lép hatályba. 

 

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

lehet tenni írásban teendő meg. 

 

Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

Tiszavasvári, 2014 ………………………………………….. 

  

 

 

 

 

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

   

      Dr. Fülöp Erik polgármester                              Tiszavasvári Sportegyesület           

Tiszavasvári Város Önkormányzata                       képviseletére jogosult 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. a Nyírszakképzés 

Nonprofit Kft-ben meglévő üzletrésze kapcsán történő 

törzsbetétének felemeléséről. 

Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:    Girus András osztályvezető                                                                      

 

Bizottsági vélemények:  

 

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a témafelelő által tett kiegészítéssel együtt a 

határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.  

 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

158/2014.(VII.03.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. a Nyírszakképzés Nonprofit Kft.-ben meglévő  

üzletrésze kapcsán történő törzsbetétének felemeléséről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. a Nyírszakképzés Nonprofit Kft.-ben meglévő 

üzletrésze kapcsán történő törzsbetétének felemelésével kapcsolatban az alábbiak szerint 

határoz: 

 

1. Hozzájárul a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.–nek a Nyírszakképzés Nonprofit Kft.-

ben meglévő törzsbetétének 100 eFt-ról 270 eFt-ra történő felemeléséhez új készpénz-

törzsbetét szolgáltatása révén.  

 

2. Amennyiben valamelyik a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.-n és Tiszavasvári Város 

Önkormányzatán kívüli tulajdonos nem él elsőbbségi jogával, nem vállalja a 

tőkeemelést, akkor a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. ezen tag helyett is vállalja a 

tőkeemelést. 

 

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

  

Határidő: esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 



 18 

 

Tárgy (4.np.):  Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének és működésének 

módosításáról. 

Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:   Girus András osztályvezető 

 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

159/2014.(VII.03.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági 

szerződésének és működésének módosításáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

.  

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Nyírségi 

Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 

társasági szerződésének módosításához a jelenleg hatályos törvényekben foglaltaknak 

megfelelően. A módosított társasági szerződést az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

2. Hozzájárul a Kft. törzstőkéjének 1.100 eFt-ról 3.000 eFt-ra történő megemeléséhez új 

készpénz-törzsbetétek szolgáltatása révén. Élni kíván elsőbbségi jogával a 

tőkeemelést illetően a korábbi arányok megtartása érdekében. A törzstőke emelést 

követően Tiszavasvári Város Önkormányzata törzsbetétének összege 360 eFt. 

 

3. Támogatja, hogy a Kft. továbbműködése az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban 

történjen.  
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4. Támogatja, hogy a társaság továbbra is közhasznú jelleggel működjön, az új Ptk. és a 
közhasznúságra vonatkozó rendelkezések alapján. 

 

5. Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletében szereplő társasági 
szerződés aláírására. 

 

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

 

7. Jelen határozat hatálybalépésével egyidőben a 126/2014.(V.29.) Kt. számú határozat 
hatályát veszti. 

 

 

 

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Egyebek: 

 

Hozzászólások: 

 

 

Balázsi Csilla képviselő:  

Helyreigazítást  kért, ugyanis az előző testületi ülésen elhangzott, hogy a Zöldmező Tsz.  

nyírta le a füvet  a csónakázó tónál, de ez nem most, hanem a kora tavaszi időszakban történt. 

Ezért a fűnyírás nem megfelelősége miatti  negatív véleményekhez  nincs közük.  

 

 

Sipos Ibolya alpolgármester:   

Elmondta, hogy több lakossági bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a  vasútállomáson 

a peronnál nehéz a le- és felszállás, kb. 80 cm-t kell fellépni. Telefonon beszélt a MÁV 

Debreceni Igazgatóságával, ahol azt javasolták, hogy levélben írja le a problémát.  Négy hete 

el is küldte a levelet, de intézkedés nem történt. Véleménye szerint, ha lakossági panasszal 

élnénk, meg lehetne gyorsítani az eljárást. Javasolta, hogy indítsunk lakossági  aláírás gyűjtést  

a probléma mielőbbi megoldása érdekében.  

 

 

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

polgármester bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 


