JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2016. július 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, M unkácsy M ihály alpolgármester, Sipos
Ibolya alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balo gh
Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Szőke Zoltán, Szabó
Krisztián képviselők.

Távol maradt: Császár József Sándor és Ráduly Zsolt képviselők.
Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legez Tímea
osztályvezető, Girus András osztályvezető, Gáll Attila köztisztviselő és Kiss Brigitta
köztisztviselő.
Meghívottként távolt maradt: Jegyzőkönyv-vezető: Csórián Erika
Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 10 fő képviselő volt jelen. Kérte,
hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának
elfogadásáról.
A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről.
2. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgálója díjazásának
elfogadásáról.
3. Tájékoztató a Terület-és
energetikai pályázatokról.

Településfejlesztési Operatív Programra benyújtott

4. Egyebek
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
közművelődési
igényléséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kiss Brigitta köztisztviselő

érdekeltségnövelő

támogatás

Hozzászólások:
Kiss Brigitta köztisztviselő:
Kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztésben nem szerepelt , de a pályázat
benyújtásának határideje 2016. július 15. napja.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Hozzászólásában elmondta, hogy már korábban is felvetődött az a probléma, hogy a
filmvetítésekhez „blu ray” lejátszóra lenne szükség, azonban azok a szolgáltatók, akik a
filmeket felajánlották, a kölcsönzési lehetőséget is tudnák biztosítani. M ajd elmondta, hogy
egy ilyen lejátszót 20-25.000 Ft értékben be lehet szerezni, ezért szeretné, ha javaslatát
beletennék a pályázati anyagba, így több történelmi filmet is tudnak biztosítani és nem kellene
mindig kölcsönkérni, hanem lenne egy saját használatú lejátszója a művelődési háznak.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
M egjegyezte, hogy abban az esetben, ha a pályázati anyagba még ezen felvetést bele lehet
foglalni, akkor alpolgármester asszony módosítását támogassa a képviselő-testület.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ -TES TÜLETÉN EK
203/2016. (VII.13.) Kt. számú
határoz ata
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. pályázatot nyújt be a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére. A
megvalósító intézmény az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár (4440
Tiszavasvári, Szabadság tér 1.).
2. a 2016. évi költségvetési rendeletben már nevesített 381.000 Ft -ot – az intézmény
jóváhagyott költségvetésén felül - önerőként biztosít a pályázathoz.
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3. kötelezettséget vállal arra, hogy nyertesség esetén, a pályázaton elnyert és az
önkormányzat által felajánlott összeget az Egyesített Közművelődési Intézmény és
Könyvtár rendelkezésére bocsátja.
4. felkéri a város Polgármesterét, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról és az
esetleges hiánypótlás határidőn belül történő teljesítéséről.
Határidő: azonnal

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

Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ
könyvvizsgálója díjazásának elfogadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Nonprofit

Kft.

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:
Hozzászólásában elmondta, hogy korábban a Nyírvidék Képző Központ könyvvizsgálójának
a személyét elfogadta a testület, de a díjazása akkor nem szerepelt.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TIS ZAVAS VÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVIS ELŐ -TES TÜLETÉN EK
204/2016. (VII.13.) Kt. számú
határoz ata
A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. könyvvizsgálója díjazásának elfogadásáról
Tiszavasvári város önkormányzata Képviselő-testülete M agyarország helyi önkormányzatáról
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-a alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület elfogadja a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.
(továbbiakban: Kft.) köny vvizsgálójának, a „TAX-CONTIR” Könyvvizsgáló, Adótanácsadó
és Gazdasági Szolgáltató Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Csipke utca 16. II.6.,
engedélyszáma: JT 000666) nevében a könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt személy
Hollós András bejegyezett könyvvizsgáló díjazását 180.000 Ft+Áfa/negyedév összegben.
2.) Felkéri a polgármestert a testületi döntésnek megfelelően szavazzon a NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: azonnal

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

Tájékoztató a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programra
benyújtott energetikai pályázatokról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy az anyag előzetesen már kiküldésre, valamint az SZM SZ szerint benyújtásra
került. M egjegyezte, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei Önkormányzat elnökével,
Seszták Oszkár elnök úrral már egyeztetett a pályázati lehetőségekről és az átvezetés
folyamatban van. M ajd elmondta, hogy 100%-osan a Szabolcs-Szatmár Bereg M egyei
Önkormányzat tulajdonában lévő ENEREA társaság az, aki elkészítette a pályázatot, illetve a
szakmai feltételek kidolgozásában a közreműködésükre volt.
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 10 fő.
A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta „a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra benyújtott energetikai
pályázatokról” szóló tájékoztatót.
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Tárgy (4.np.):

Egyebek

Hozzászólások:
Sipos Ibolya alpolgármester:
Elmondta, hogy a nyári hónapokban egyre többen keresik meg azzal a panasszal, hogy kevés
a szelektív szemét egyszeri elszállítása, hiszen tudja, hogy a szelektív hulladékot havonta
szállítják, de a nyári időszakban rengeteg üdítős doboz halmozódik fel. Olyan panasszal
keresték még, hogy ugyanabba a zsákba tették ki a szelektív hulladékot, amit a
hulladékszállítók adtak nekik és nem vitték el csak a kukát. Véleménye szerint ezt a
problémát meg kellene oldani legalább a nyári hónapokban, vagy legalább azokat zsákokat
vigyék el, amit ők adtak.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a lakossági bejelentéseket Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető fogja
jelezni a szolgáltató felé és kérni fognak egy tájékoztatót, amit a képviselő-testület részére ki
fognak küldeni.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta.

k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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