JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2016. június 8-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Távol maradt:

Sipos Ibolya alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh
Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy
Julianna, Ráduly Zsolt és Szabó Krisztián képviselők.
Dr. Fülöp Erik polgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester és Szőke
Zoltán képviselő.

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Petruskáné dr. Legez Tímea
osztályvezető, Gáll Attila köztisztviselő és Kiss Brigitta köztisztviselő.
Meghívottként távolt maradt:
Girus András osztályvezető.
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 9 fő képviselő volt jelen. Kérte,
hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának
elfogadásáról.
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak
és könyvvizsgálójának megválasztásáról.
2. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő
bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztásáról.
3. Előterjesztés a „Kornisné Központ Vasvári Pál utca 87 szám alatt lévő kazán
felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer csőhálózatának korszerűsítése”
című pályázat költségéről.
4. Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtott
turisztikai pályázatokról.
5. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
6. Előterjesztés a Ferment Hungary Kft. kérelméről, a tiszavasvári 0301/21 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozó jelzálog-szerződés elfogadásáról.
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. felügyelő
bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Hozzászólások:
Sipos Ibolya alpolgármester:
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy az ügyvezető a felügyelő bizottsági tagok és a
könyvvizsgáló személyére vonatkozóan ugyanazon személyeket javasolta elfogadásra, mint
akik eddig voltak.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester 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
171/2016. (VI.8.) Kt. számú
határozata
A NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és
könyvvizsgálójának megválasztásáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§ -a alapján az alábbi határozatot
hozza:
1.) A NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába 2016. június 1.
napjától 2019. július 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az alábbi személyeket:
Hollósyné Magyar Margit (szül.: Ófehértó, 1945.12.17., an.: Popovics Margit) 4400
Nyíregyháza, Sarkantyú u. 7. szám alatti lakos,
Balogh Imre (an.: Nagy Mária) Nagykálló, Bocskai u. 19. szám alatti lakos,
Szabó Zoltán (an.: Volosinovszki Margit) Tiszavasvári, Hősök u. 29. szám alatti lakos.
2.) A Felügyelő Bizottság tagjainak 2016. június hónaptól havi bruttó 35.000,-Ft, az elnök
részére havi bruttó 40.000,-Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
3.) A NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2016. július 1.
napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra a TAX-CONTIR Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft-t (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 16.
II/6., cégjegyzékszáma: 15-09-063325) bízza meg.
A könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt személy: Hollós András bejegyzett
könyvvizsgáló.
4.) Felkéri a polgármestert a testületi döntésnek megfelelően szavazzon a NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén.
Határidő: 2016. június 10.

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
2

Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának
megválasztásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester 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
172/2016. (VI.8.) Kt. számú
határozata
A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági
tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztásáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§ -a alapján az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába
2016. június 1. napjától 2019. július 30. napjáig terjedő időtartamra megválasztja az alábbi
személyeket:
Erdei Bálint (szül.: Mérk, 1948. február 14., an.: Antal Julianna) 4400 Nyíregyháza, Korányi
F. u. 237. szám alatti lakos,
Jókai László (szül.: Debrecen, 1955. szeptember 9., an.: Szabó Éva Margit) 4551
Nyíregyháza-Oros, Fényes u. 5. szám alatti lakos,
Molnár Tamás (szül.: Kemecse, 1971. október 26., an.: Papp Klára) 4400 Nyíregyháza,
Óvoda u. 43. szám alatti lakos.
2.) A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2016.
július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra a TAX-CONTIR
Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Kft-t (székhelye: 4400 Nyíregyháza,
Csipke u. 16. II/6., cégjegyzékszáma: 15-09-063325) bízza meg.
A könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt személy: Hollós András bejegyzett
könyvvizsgáló.
3.) Felkéri a polgármestert a testületi döntésnek megfelelően szavazzon a Nyírségi
Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén.
Határidő: 2016. június 10.

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a „Kornisné Központ Vasvári Pál utca 87. szám alatt
lévő kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer
csőhálózatának korszerűsítése” című pályázat költségéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kiss Brigitta köztisztviselő

Hozzászólások:
Sipos Ibolya alpolgármester:
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy 3 árajánlat érkezett erre a pályázatra, melyek közül az
Erdős és Társa cég által adott árajánlat bizonyult a legkedvezőbbnek.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester 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
173/2016. (VI.8) Kt. számú
határozata
,,A Kornisné Központ Vasvári Pál utca 87 szám alatt lévő kazán felújítása, cseréje és a
hozzá tartozó fűtésrendszer csőhálózatának korszerűsítése” című pályázat költségéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.

2.

A tervezett fejlesztés forrásösszetételét az alábbiak alapján jóváhagyja:
A beruházás összköltsége:

bruttó 29.248.487 Ft

Igényelt támogatás:

bruttó 20.000.000 Ft

Önkormányzati sajáterő:

bruttó 9.248.487 Ft

Tudomásul veszi, hogy a polgármester a fent számszerűsített 29.248.487 Ft végösszeggel
nyújtotta be a pályázatot, melyből 9.248.487 Ft az önerő.

Határidő: azonnal

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

Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra
benyújtott turisztikai pályázatokról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő 2 turisztikai TOP pályázat
elsősorban a nagy volumenű projekteket támogatja (100 milliótól a közel másfél milliárd Ftig). A kiírás a már meglévő, térségi jelentőségű épített és természeti értékek fejlesztését
célozta meg. Az épített strandfürdőket nem támogatja a felhívás és a rendezvény
háttérinfrastruktúra fejlesztés esetében is nagyon korlátozva voltak a jogosultsági feltételek,
így a kiíróval folyamatos egyeztetések voltak arról, hogy mire tudnák benyújtani a pályázatot.
Az üdülőterületen a fürdő, illetve a csónakázó tó környékén történő fejlesztéseket elsősorban
az öhönforgató verseny és néptánc találkozó hagyományos megrendezése indokolja. Siker
esetén a beruházás a folyamatosan fejlődő stranddal és ifjúsági táborral közösen hozzájárul a
látógatók számának további növeléséhez. A tervezés során a Strandfürdő Kft.-vel működtek
együtt, a pályázatírást a Tiszatér Társulás végezte. Emellett csatlakoztak a Megyei
Önkormányzat 4 nagyprojektjének egyikéhez, mely a Megyei Fejlesztési Ügynökség
koordinálásával és közreműködésével készült el. Itt a Fehér-szik látogatóbarát fejlesztésében
érintettek. Mindkét projekt költségvetése és szakmai tartalma május 27-én állt össze és került
benyújtásra, a május 26-i testületi ülést követően, így azokról utólagosan tudták tájékoztatni a
képviselőket.
A tájékoztatót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell
hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a
jegyzőkönyvben.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta „a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtott turisztikai
pályázatokról” szóló tájékoztatót.
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Tárgy (5.np.):

Egyebek

Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Kérte, hogy az iskola környékén elhelyezett forgalomcsillapító bordákat fessék fel újra a
láthatóság érdekében. Mindezek után kérte, hogy vizsgálják meg a Városháza téren a főút
melletti fákat, hogyan lehetne meggallyazni, hogy esztétikusak maradhassanak és a
balesetveszélyt is megszüntessék.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Felülvizsgálják a képviselő által felvetett kéréseket.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Sipos Ibolya alpolgármester
bezárta, a Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.

k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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