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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2016. augusztus 15-én 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, Munkácsy Mihály alpolgármester, Sipos 

Ibolya alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balogh Sándor, Császár 

József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Szabó 

Krisztián képviselők.                                      
 

Távol maradt :    Balázsi Csilla, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán képviselők.  
 

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legez Tímea 

osztályvezető, Harasztiné Gorzsás Ildikó köztisztviselő, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Gáll 

Attila köztisztviselő, Kompár László egyéni vállalkozó és ifj. Kompár László egyéni 
vállalkozó.  
 

Meghívottként távolt maradt:  

Girus András osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, 

Kiss Brigitta köztisztviselő, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, 

Éberhardt Gábor az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője és 

Petró Árpád a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője.  
 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 

Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen.  

Javasolta, hogy a meghívott vendégekre való tekintettel elsőként  a 4. napirendi pontot 

tárgyalja a képviselő-testület. Végezetül 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 konténeres hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási 

igénybevételi szerződés megszűntetéséről, és új szerződés megkötéséről.  
 

2. Előterjesztés támogatás biztosítása a TISZATÉR Társulás részére a TOP-7.1.1-16 

felhíváshoz kapcsolódó Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítési díja első 

részletének fedezetéről  
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3. Előterjesztés Szűrőbusz igényléséről.  

 

4. Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való 

részvételről.  

 

5. Előterjesztés a volt idősek átmeneti otthona épülete használatba adásának utólagos  
jóváhagyásáról.  

 

6. Tájékoztató a Terület és Településfejlesztés Operatív Programra benyújtott 

pályázatokról.  

 
7. Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS  

 

8. Előterjesztés a Kornisné Központ fűtéskorszerűsítéséhez szükséges hitel felvételéről 
szóló pályázati eljárás lezárásáról.  
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a konténeres hulladékszállítással kapcsolatos 

közszolgáltatási igénybevételi szerződés megszűntetéséről, és új 

szerződés megkötéséről .  
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Megjegyezte, hogy a szerződés-tervezettel kapcsolatban szeretne néhány pontosítást 

javasolni. A határozat-tervezet mellékletét képezi a szállítás szerződéstervezet, melynek az 

1.5 pontja határozza meg a gyűjtőedény szállításának gyakoriságát, mely egy elírás folytán 
került megszövegezésre, hiszen pontosan kéthetente lenne a szállítás gyakorisága. A 

szerződés tervezet 2. pontja tartalmazza a szerződés időtartamát  tehát, hogy mely időtartamra 

vonatkozik a szerződés. Javasolta módosítani az időtartamot úgy, hogy a jelen szerződést 

tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását 

követően, az az alapján megkötött szerződés hatálybalépésének a napjáig tartson a szerződés, 
de legkésőbb 2017. augusztus 15 napjáig, tehát egy határozott időre szóló előterjesztés lenne. 

A 3. pont tartalmazza a díj összegét, vagyis a szállítás, kezelés, ártalmatlanítás díját, és az 

ehhez tartozó díj az 1.3. pontban szereplő bérleti díj, tehát a konténerek bérleti díja, mely 

3500 Ft+Áfa/hónap. Továbbá a Megrendelő köteles jelen szerződés 1.3 pontjában 

meghatározott bérleti díjat, valamint a 3. pontban meghatározott 
szállítás/kezelés/ártalmatlanítás díját 8 darab gyűjtőedény vonatkozásában havonta, a 

Hulladékszállító által kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 8 napon belül 

megfizetni Hulladékszállító részére. Végezetül elmondta, hogy a határozat-tervezet 1. 

pontjára szeretne még egy pontosítást tenni, mely szerint az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 
kezdeményezésére, -tehát ők kezdeményezték a szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetését-, tehát az ő kezdeményezésükre az önkormányzat hozzájárul a közös 

megegyezéssel történő megszüntetéshez, 2016. augusztus 15. napjával.  

 

Hozzászólások: 
 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy több, közös egyeztetés folyamán jött létre az előterjesztés, illetve az új 

szerződés-tervezet.   

 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

235/2016. (VIII.15.) Kt. számú 

határozata 

 

Konténeres hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási igénybevételi szerződés 

megszüntetéséről, és új szerződés megkötéséről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

az alábbi határozatot hozza: 

1. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék-

Gazdálkodási Kft. kezdeményezésére hozzájárul a konténeres hulladékszállítás  

tárgyában Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. között 

2014. július 1. napján létrejött közszolgáltatási igénybevételi szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és dönt a jelen pontban meghatározott 

szerződés 2016. augusztus 15. napjával történő megszüntetéséről. 

 

2. A konténeres hulladékszállítás tárgyában Kompár László (4440 Tiszavasvári,  

Berzsenyi Dániel utca 6.) egyéni vállalkozóval szerződést köt, a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalommal.  

 

Határidő: azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  

 
3. Felhatalmazza a polgármestert  

 

a.) a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és Térségi Hulladék-Gazdálkodási 

Kft. között létrejött igénybevételi szerződést megszüntető okirat aláírására 

jelen határozat 1. pontjában foglaltak szerint; 

b.) a konténeres hulladékszállítás tárgyában Kompár László (4440 Tiszavasvári, 

Berzsenyi Dániel utca 6.) egyéni vállalkozóval kötendő – a határozat 1. 

melléklete szerinti - szerződés  aláírására.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a  

 

a.) a határozat 1. mellékletét képező szerződésben meghatározott szolgáltatás  

vonatkozásában készítse elő a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges  

anyagot, és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

b.) a Képviselő-testület döntéséről a határozat 1 példányának megküldésével 

tájékoztassa a az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és 
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Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.-t, valamint Kompár László egyéni 

vállalkozót. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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235/2016. (VIII.15.) Kt. számú határozat 1. melléklete  
 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Dr. Fülöp Erik Sándor polgármester), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről Kompár László egyéni vállalkozó (székhely: 444  Tiszavasvári, Berzsenyi 

Dániel utca 6. képviseli: Kompár László), mint Hulladékszállító (a továbbiakban: 

Hulladékszállító) továbbiakban Megrendelő és Hulladékszállító együtt: Felek között 

alulírott napon, időben és helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megrendelő megrendeli, Hulladékszállító elvállalja Hulladékszállító által Megrendelő 

részére használatba adott hulladéktároló edényből (továbbiakban: gyűjtőedény) a 

hulladékszállítás, -ártalmatlanítás, és -kezelés elvégzését az alábbiak szerint: 

1.1. A gyűjtőedény térfogata: 5000 liter 

1.2. A gyűjtőedény mennyisége: 8 db  

1.3. A gyűjtőedény bérleti díja/db: 3500 Ft + ÁFA/ hónap 
1.4. A gyűjtőedény telepítési helye:  

 Helymeghatározás (Tiszavasvári) Konténerek 

száma 

1. Erdő u. 1 db 

2. Keskeny u. 1 db 

3. Kun Béla u.  1 db 

4. Bereznai u.  1 db 

5. Víz u. 1 db 

6. Józsefháza 1 db 

7. Széles utca 1 db 

8. Jázmin u.  1 db 

 

1.5. A gyűjtőedény szállításának gyakorisága: két hetente, kivéve az 1.6. pontban 

foglaltakat. 

1.6. Hulladékszállító vállalja, hogy amennyiben Megrendelő vagy az általa megbízott 
személy részéről az 1.5. pontban meghatározott szállítási gyakoriságon kívül felmerül 

az 1.4. pontban meghatározott konténerek soron kívüli szállításának igénye, azt 

Hulladékszállító jelen szerződésben foglalt feltételek szerint lehetőség szerint – 

előzetes egyeztetés alapján- haladéktalanul elszállítja.  

2. Jelen szerződés 2O16. augusztus 16. napjától jelen szerződés tárgyát képező 

szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően, az 

annak eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének napjáig, de legkésőbb 

2017. augusztus 15. napjáig tartó határozott időre szól. 

3. Hulladékszállító vállalja, hogy a keletkező kommunális jellegű hulladékot (EWC 

kódszáma: 20 03 01, megnevezése: egyéb települési hulladék) 28.OOO Ft + ÁFA/ 

szállítás/kezelés/ártalmatlanítás díjért elszállítja és gondoskodik a hulladéknak a 

mindenkori jogszabályoknak megfelelő kezeléséről és ártalmatlanításáról.  
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4. Megrendelő köteles jelen szerződés 1.3 pontjában meghatározott bérleti díjat, valamint  

a 3. pontban meghatározott szállítás/kezelés/ártalmatlanítás díját 8 darab gyűjtőedény 

vonatkozásában havonta, a Hulladékszállító által kiállított számla Megrendelő általi 

kézhezvételét követő 8 napon belül megfizetni Hulladékszállító részére. 

5. Hulladékszállító nyilatkozik arról, hogy a hulladékszállítási tevékenységet az Országos  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség engedélye alapján végzi. ( 

Hulladékgazdálkodási engedély iktatószáma: 14/4822-6/2O14). 

6. Megrendelő vállalja, hogy a gyűjtőedényekben kizárólag a mindenkori aktuális  

jogszabályoknak megfelelően szilárd és nem veszélyes hulladék kerül elhelyezésre, 

ennek megszegése esetén a hulladék elszállítását Hulladékszállító megtagadhatja, a 

további következmények Megrendelőt terhelik, melyek különösen az alábbiak 

lehetnek:  

5.1 Amennyiben a Hulladékszállító által jelen szerződés keretei között elszállított 

hulladékot a kezelést és ártalmatlanítást végző cég jelen szerződés 3. pontjában 

meghatározott EWC kódtól eltérő EWC kódszámú hulladéknak minősíti, ezt a 

körülményt Hulladékszállító haladéktalanul köteles jelenteni Megrendelő felé.  
5.2 Amennyiben az 5.1 pontban megjelölt körülmény jelen szerződés 3. pontjában 

meghatározott díjhoz képest többletköltséget jelent, Megrendelő vállalja, hogy azt – a 

Felek közötti előzetes egyeztetést, valamint a többletköltség Hulladékszállító által 

hiteles dokumentumokkal történő igazolását (számla) követően – az erről szóló 

igazolás (számla) Megrendelő általi kézhezvételét követő 8 napon belül megtéríti 
Hulladékszállító részére.  

5.3. Amennyiben az 5.1. pontban foglaltak bekövetkezése miatt a Megrendelő 

használatában lévő konténerek tisztítása, fertőtlenítse szükséges, Megrendelő vállalja, 

hogy az ezzel kapcsolatosan felmerülő többletköltséget – a Felek közötti előzetes 

egyeztetést, valamint a többletköltség Hulladékszállító által hiteles dokumentumokkal 
történő igazolását (számla) követően – az erről szóló igazolás (számla) Megrendelő 

általi kézhezvételét követő 8 napon belül megtéríti Hulladékszállító részére.  

7. Felek kötelesek a szerződést érintő bármilyen változást legkésőbb a megváltozott 

körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül a másik félnek bejelenteni, 

kivéve a 6.1 pontban foglaltakat. 

6.1. Hulladékszállító köteles haladéktalanul bejelenteni Megrendelő részére, ha a jelen 
szerződés tárgyát képező tevékenység ellátására jogosító dokumentumaiban –  

különösen a hulladékszállításra vonatkozó hatósági engedély adataiban – bárminemű 

változás következik be, ideértve a tevékenység végzésére való jogosultságban 

bekövetkező változást is. 

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 3. pontjában meghatározott díjat 

legkésőbb 2017. március 31. napjáig felülvizsgálják.  

9. Megrendelő vállalja, hogy a gyűjtőedény elhelyezését hozzáférhető helyen és módon 

biztosítja annak érdekében, hogy a gyűjtőedény elszállítása zavartalanul 

megtörténhessen. 

10. Megrendelő köteles gondoskodni a Hulladékszállító által Megrendelő részére 

használatba adott gyűjtőedény megőrzéséről, épségéről, rendeltetésszerű használatáról. 
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Megrendelő vállalja, hogy a használatába adott gyűjtőedény nem rendeltetésszerű 

használatából eredő károsodás eredményeként bekövetkező anyagi kárt 

Hulladékszállító részére megtéríti, az alábbiak szerint: 

9.1. Hulladékszállító a 9. pontban meghatározott kár bekövetkezésekor köteles a kár 

következtében használhatatlanná vált hulladékgyűjtő edény pótlására vonatkozóan 3 

árajánlatot bekérni, figyelembe véve azt a tényt, hogy a kár meghatározásánál 

kizárólag ugyanolyan paraméterekkel rendelkező gyűjtőedény vehető figyelembe, 

amelyet jelen szerződés keretében végzett tevékenység megkezdésekor Felek között 
létrejött átadás-átvételi jegyzőkönyv melléklete tartalmaz. Felek előzetes egyeztetése 

alapján Hulladékszállító az összességében legkedvezőbb árajánlatban foglalt összeg 

számlázására jogosult Megrendelő felé.  

11. Megrendelő köteles jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén 8 

napon belül Hulladékszállító által Megrendelő részére – a tevékenység megkezdésekor 

külön átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján - használatba adott gyűjtőedényeket 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni. 

12. Hulladékszállító kiköti, a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hulladékszállító által 

Megrendelő részére használatba adott gyűjtőedények szállítását kizárólag 

Hulladékszállító jogosult elvégezni. 

13. Hulladékszállító jogosult havi elszámolással számlát kiállítani Megrendelő felé. 

Megrendelő vállalja, hogy a számla végösszegét, a számla Megrendelő által történő 

kézhezvételét követő 8 napon belül átutalással kiegyenlíti Kompár László egyéni 

vállalkozó KELET Takarékszövetkezetnél vezetett 687000016-10132461 számú 

bankszámlájára.  

14.  A jelen szerződés tárgyát képező hulladék szállításának Hulladékszállító által történt 

elvégzését igazoló dokumentum Megrendelő képviselője által aláírt (igazolt) 

szállítólevél, a hulladék kezelésének és ártalmatlanításának Hulladékszállító által 

történő gondoskodását igazoló dokumentum az erről kiállított számla.  

15.  Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 12. pontjában meghatározott 

számla kiegyenlítésének elmaradása esetén Hulladékszállító követelését jogi úton 

érvényesítheti, késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk szerinti késedelmi kamat  

fizetésére köteles.  

16.  Jelen szerződést bármelyik fél jogosult írásban, 60 napos felmondási idővel, 

indokolás nélkül felmondani.  

17.  Jelen szerződést Felek abban az esetben jogosultak azonnali hatállyal, a másik félhez  

intézett írásba foglalt, indokolt nyilatkozattal felmondani, ha a másik fél a 

szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az  

abban foglalt határidőig sem teljesíti.   

18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
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19. Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2016. (VIII.15.) Kt. számú 

határozatával felhatalmazta Dr. Fülöp Erik Sándor polgármestert jelen szerződés 

aláírására, valamint jelen szerződés 1.6. pontjában foglalt soron kívüli szállítás  

megrendelésére, valamint jelen szerződés 9. pontjában meghatározott kár 

felmerülésekor szükséges intézkedések megtételére, a 9. pontban foglaltak szerint.  

20. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadóan közöttük felmerülő 

vitákat mindenekelőtt megkísérik békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége 

esetén Felek kikötik a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét.  

21. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült. Szerződő Felek a szerződést együttesen 

elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

aláírták.  

 

Tiszavasvári, 2016. augusztus 11.  

 

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

   Tiszavasvári Város Önkormányzata                                      Kompár László 
képviseli Dr. Fülöp Erik Sándor polgármester       egyéni vállalkozó 

        Megrendelő           Hulladékszállító 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés támogatás biztosítása a TISZATÉR Társulás részére a 
TOP-7.1.1-16 felhíváshoz kapcsolódó Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia elkészítési díja első részletének fedezetéről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Berbécs Ibolya köztisztviselő  

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

236/2016. (VIII.15.) Kt. számú 

határozata 

 
Támogatás biztosítása a Tiszatér Társulás részére a TOP – 7.1.1.-16 felhíváshoz 

kapcsolódó Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítési díja első részletének 

fedezetére 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vasvári HACS” – hoz való 
csatlakozásról szóló 170/2016.(V.26.) Kt. számú határozatában foglaltak figyelembe vétele 

mellett a következő határozatot hozza:  

 

1. A Tiszavasvári Helyi Akciócsoport (továbbiakban: HACS) által a TOP 7.1.1.-16 

kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra 

benyújtandó támogatási kérelemhez kapcsolódó Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

(HKFS) elkészítésének fedezetét biztosítja. Ezért a Tiszatér Társulásnak, mint a 

HACS munkaszervezetet biztosító tagjának, ezáltal a HKFS elkészítése 

megrendelőjének részére 1.000 eFt működési támogatást biztosít az alábbiak szerint:  
 

- Amennyiben a fentiekben jelzett felhívásra beadott pályázat eredményes, akkor 

a támogatás visszatérítendő. 

- Eredménytelen pályázat esetén a támogatás nem visszatérítendő.  

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. pontjában szereplő támogatás  

előirányzatának Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési 

rendeletében történő biztosítására tegyen intézkedést. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 2. pontjában rögzítettek végrehajtását 
követően a jelen határozat mellékletében szereplő megállapodás aláírására.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszatér Társulást jelen határozatról tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal                                               Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                                     236/2016.(VIII.15.) Kt. számú határozat melléklete  

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: 

Támogató), másrészről  a TISZATÉR Társulás (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
képviseletében Nácsa Balázs, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott 

napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2016. 
(VIII.15.) Kt. számú. határozata alapján a Támogatott részére a Tiszavasvári Helyi 

Akciócsoport (továbbiakban: HACS) által a TOP 7.1.1.-16 kódszámú „Kulturális és 

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra benyújtandó támogatási 

kérelemhez kapcsolódó Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítése 
kiadásainak fedezete biztosítása érdekében 1.000 eFt összegű működési támogatást 

biztosít.  

 

2. A támogatás formája alapesetben: vissza nem térítendő támogatás, azonban 

amennyiben a TOP 7.1.1.-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához  

kapcsolódva” című felhívásra benyújtandó támogatási kérelem pozitív elbírálásban 

részesül, akkor jelen támogatás visszatérítendővé válik. 

 

3. A Támogatott köteles tájékoztatni a Támogatót a jelen megállapodás 2. pontjában 
rögzített támogatási kérelem elbírálásának eredményéről a döntés kézhezvételét, vagy 

hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. 

 

4. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére 

a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 

5. A Támogatott jelen szerződés aláírásával  

a. kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt  
köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b. kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c. tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés 

lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d. tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével 
kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés 

megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján 

érvényesíti. 

e. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatást 
kizárólag a jelen megállapodás 1. és 7. pontjában rögzített célra használhatja 

fel.  
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6. A támogatás folyósítása a Támogatott részére egyösszegben történik a Támogatott 

11744137-20050014 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással.    Az átutalás 
határideje: Jelen megállapodás aláírása, és a jelen megállapodás 4. pontjában rögzített 

megbízás Támogató részére történő átadása közül, az utóbb megvalósuló időpontját 

követő 5. munkanap. 

 

7. A Támogatott a támogatás összegét a folyósítást követő 30 napon belül használhatja 
fel a HKFS elkészítője által kiállított számla kiegyenlítésére.  

 

8. Amennyiben a támogatás a jelen megállapodás 2. pontjában foglaltak alapján 

visszatérítendővé válik, akkor a Támogatott a TOP 7.1.1.-16 kódszámú felhívás  

alapján elnyert támogatás HKSF elkészítésére biztosított részének a Támogatott 
bankszámlájára érkezését követő 5 munkanapon belül maximum a támogatásnak 

megfelelő összeget köteles a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi 

számlájára visszautalni. 

 

9. Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról elszámolni a Támogató felé a 
pénzügyi bizonylatok és dokumentumok csatolásával a támogatás folyósítását követő 

60 napon belül. 

      

10. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem a jelen megállapodás 1. és a 7. 

pontjaiban rögzítettek szerint felhasznált támogatás összegét, az elszámolás 
jóváhagyását követő 5 munkanapon belül a Támogató 11744144-15404761 számú 

pénzforgalmi számlájára visszautalni, a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig 

számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt  

összegben.  

 
11. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott 

nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták 

elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

14. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek 
a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

 

Tiszavasvári, 2016…………………. 
 

               Dr. Fülöp Erik                                                               Nácsa Balázs 

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata                                      TISZATÉR Társulás       

               Támogató                                                                          Támogatott 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Szűrőbusz igényléséről . 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Kiss Brigitta köztisztviselő  

 

Badics Ildikó jegyző szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a döntéshozó képviselő-testületet, hogy az előterjesztés elkészítését követően 

kaptak egy jelzést a pályázat kiírójától, hogy az előterjesztésben megjelölt időpont, vagyis a 
2016. október 8. napja már foglalt, így azt kérnék a képviselő-testülettől, hogy a polgármestert 

hatalmazza fel arra, hogy egy másik időpontot keressenek. Mivel ennek folyamatos a beadási 

határideje 2016. augusztus 31-ig, addig még valószínű, hogy sikerül egy olyan időpontot 

találni, amikor nem foglalt a szűrőbusz és esetleg megkaphatják a pályázat keretében.  

 
Hozzászólások: 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Jelezte, hogy az előterjesztés szövegében elírásra került az alapítvány neve, hiszen nem  

Generali a Bizottságért Alapítvány , hanem Generali a Biztonságért Alapítvány .  
 

Badics Ildikó jegyző: 

Megjegyezte, hogy a határozat-tervezetben már helyesen került feltüntetésre az alapítvány 

neve, korrigálták az elírást.  

 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

237/2016. (VIII.15) Kt. számú 

határozata 
 

Szűrőbusz igényléséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1. Pályázni kíván a Generali a Biztonságért Alapítvány egészségügyi szűrőbusszal 

történő lakossági egészségügyi szűrővizsgálatára.  

 
2. A pályázaton a támogatást 100% tartalommal igényli meg, önkormányzati önerő 

biztosítása nélkül.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy 
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 készítse elő a pályázati dokumentációt, és határidőn belül nyújtsa be 

elektronikus módon az alapitvany.hu@generali.com e-mail címre 

 a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet és a rendezvény 

szervezőjét 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark 
Programban való részvételről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Kiss Brigitta köztisztviselő  

 

Hozzászólások: 

 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Megjegyezte, hogy a pályázat határideje 2016. augusztus 15 napja, tehát még a mai nap 

folyamán Budapestre el kell juttatni a pályázati dokumentációt.  

 

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

238/2016. (VIII.15.) Kt. számú 

határozata 

 
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

az alábbi határozatot hozza: 

1. Úgy dönt, hogy részt kíván venni a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban, melyben 3 sportpark kialakítására nyújtja be igényét, az alább feltüntetett 

helyeken, a feltüntetett sorrend szerint: 

 

1.1 Attila téren (32 hrsz.) 70 m2 nagyságú sportpark – B típus,  
1.2 Kornisné Központ előtti játszótér mellett (821 hrsz.) 90 m2-es nagyságú 

sportpark – C típus 

1.3 Gyári lakótelepen (2325/23 hrsz.) 70 m2-es nagyságú sportpark - B típus 

2. A pályázaton a támogatást 100% támogatással igényli meg, önkormányzati önerő 

biztosítása nélkül.   

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy készítse elő a kérelmet, valamint az ehhez 

szükséges dokumentációt, és határidőben nyújtsa be a BMSK Beruházási, Műszaki 

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-hez. 

 



16 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a volt idősek átmeneti otthona épülete használatba 
adásának utólagos jóváhagyásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.  
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

239/2016. (VIII.15.) Kt. számú 

határozata 

 

Az idősek átmeneti otthona épülete használatba adásának utólagos jóváhagyásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az idősek átmeneti otthona 
épülete használatba adásának utólagos jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

 
Utólagosan jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata (Tiszavasvári, Városháza tér 

4.) és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4440 

Tiszavasvári Vasvári Pál u. 87. sz.) között létrejött, 2016. augusztus 9. napján kelt, 
határozott időtartamra szóló,  a 2291/15 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Kabay 

J. u. 21. szám alatti ingatlanra vonatkozó ingyenes használati szerződést a határozat 

mellékletében lévő tartalommal.  

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

 

 

 

 



18 

 

„Az idősek átmeneti otthona épülete használatba adásának utólagos jóváhagyásáról” szóló  239/2016. 
(VIII.15.) Kt. számú határozat melléklete  
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Tárgy (6.np.): Tájékoztató a Terület és Településfejlesztés Operatív Programra 
benyújtott pályázatokról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gáll Attila köztisztviselő  

 

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
felhívásaira május eleje óta lehet támogatási kérelmeket benyújtani. Tiszavasvári Város  

Önkormányzata mostanáig 11 pályázatot nyújtott be önállóan vagy konzorciumvezetőként, 

összesen több, mint 2 milliárd Ft támogatási igénnyel. Emellett csatlakoztak a Megyei 

Önkormányzat turisztikai nagyprojektjéhez a Fehér-szik fejlesztése érdekében és pályáztak a 

Köztemető ravatalozójának felújítására a Vidékfejlesztési Program felhívására. A Magiszter 
Alapítvány új óvoda építésére nyújtott be TOP pályázatot 300 millió Ft összegben. Döntés 

jelenleg egyik támogatási kérelemről sincs. Mindezek után emlékeztette a képviselőket, hogy 

a 2016. július 13-án megtartott rendkívüli ülésen tárgyalásra került a TOP energetikai 

pályázatok benyújtásáról szóló tájékoztató. A TOP-3.2.2 felhívásra beadott „Komplex 

energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című projekt során igényelt támogatási összeg a 
hiánypótlás során módosult. Az eredeti 235.242.100 Ft helyett 214.128.350 Ft lett a 

végösszeg, ami az energetikai költségek tervezése során a fajlagos mutatók miatt módosult. A 

pályázat során 5 önkormányzati tulajdonú épület napelemmel, illetve hőszivattyúval történő 

ellátását céloztak meg.  

 
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 Településfejlesztés Operatív Programra benyújtott pályázatokról ”  

szóló tájékoztatót.  
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 Tárgy (7.np.): Egyebek 

 
Egyebek napirendi pont alatt kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott 

el.  

 

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 Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 

 
 

 


