TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2017. november 30-án
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 272-292.
rendelete: 30-34.

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának Sportfejlesztési
Programjához szükséges önerő biztosításáról
2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.
(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó
feladat-ellátási szerződésének módosításáról
4. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában
biztosításáról
5. Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat ellátási
szerződés keretében végzett I. féléves tevékenységéről
6. Tájékoztatás a helyi közutak hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről
7. Előterjesztés a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
8. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról
9. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
10. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
11. Előterjesztés a mezei őrszolgálatról szóló 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
12. Előterjesztés az építményadóról szóló 17/2014. (V.30.) rendelet módosításáról
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13. Előterjesztés a Rendőri szervek értékeléséről
14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2018. január 02-től biztosítandó
folyószámla hitelkeretről
15. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére
az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése
Tiszavasváriban” című pályázathoz szükséges ismételt felhalmozási támogatás biztosításáról
16.Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló
megbízási szerződés módosításáról
17.Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának statisztikai adatszolgáltatásáról az
iskolák felvételi körzethatárainak megállapításához
18.Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosításáról
19.Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosításáról
20.Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
21.Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024
közbeszerzési eljárás eredményéről

kódszámú

pályázattal

kapcsolatos

22.Előterjesztés a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
23.Előterjesztés az
beszámolójáról

Egyesített

Közművelődési

Intézmény és

Könyvtár 2016. évi

24.Előterjesztés a szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről
25.Előterjesztés a Tiszavasvári Református Templom lehetséges altemplomának és
alagútrendszerének kutatási munkálatainak támogatásáról
26.Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2017. évi üzemeltetéséről
27.Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról
28.Tájékoztató a Tiszavasvári járóbeteg feladatellátás aktuális kérdéseiről
29.Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 12. sz. alatti társasház Alapító Okiratának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
30.Egyebek
Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2017. november 30-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi
Mihály alpolgármester, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó
László, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián képviselők

Távol maradt:

Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Szőke Zoltán képviselők

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea
osztályvezető, Girus András osztályvezető, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal
vezetője, Krasznainé dr. Csikós Magdolna Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, Gáll
Antal Lászlóné Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bohács József
EKIK igazgatója, Szabó András Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Erdei Kolett
köztisztviselő, Kiss Brigitta köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Gulyás Gabriella
köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Pere Attila köztisztviselő, Hajdu Imre
köztisztviselő, Köblös Máté köztisztviselő
Meghívottként távolt maradt: Aleváné Siteri Éva a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője,
Nácsa Balázs a Tiszavasvári Sportegyesület elnöke, Paronai János rendőr alezredes, Kőhegyi
Edit Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita
Dr. 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 egyebek 1. napirendi pontként felvételre a „Tájékoztató a Tiszavasvári járóbeteg
feladatellátás aktuális kérdéseiről”, egyebek 2. napirendként az „Előterjesztés a Tiszavasvári,
Kossuth u. 12. sz. alatti társasház Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról”, illetve egyebek 3. napirendi pontként a „Előterjesztés a
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosításáról” szóló előterjesztést. Napirendi pontok közül
levenni javasolta a 9. napirendi pontot, az „Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról
készült beszámolóról”. Felhívta a Képviselő testület figyelmét arra, hogy a 11. napirendi pont
megváltozott címmel került kiküldésre, Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
működésének működési támogatás formájában biztosításáról. A napirendi pontok sorrenjére a
következő javaslatot tette: Elsőként a 16. napirendi pontot, utána az 1., 10., 11., 21., 26. és az
Egyebek 3. napirendekkel kezdje meg az ülést a testület. Ezek után pedig a meghírdetés
sorrendjében haladjanak.
Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a
napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.
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A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi
pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés Tiszavasvári Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának Sportfejlesztési
Programjához szükséges önerő biztosításáról
2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.
(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó
feladat-ellátási szerződésének módosításáról
4. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában
biztosításáról
5. Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat ellátási
szerződés keretében végzett I. féléves tevékenységéről
6. Tájékoztatás a helyi közutak hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről
7. Előterjesztés a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
8. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról
9. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
10. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
11. Előterjesztés a mezei őrszolgálatról szóló 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
12. Előterjesztés az építményadóról szóló 17/2014. (V.30.) rendelet módosításáról
13. Előterjesztés a Rendőri szervek értékeléséről
14. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2018. január 02-től biztosítandó
folyószámla hitelkeretről
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15. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére
az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése
Tiszavasváriban” című pályázathoz szükséges ismételt felhalmozási támogatás biztosításáról
16.Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló
megbízási szerződés módosításáról
17.Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának statisztikai adatszolgáltatásáról az
iskolák felvételi körzethatárainak megállapításához
18.Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosításáról
19.Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosításáról
20.Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
21.Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024
közbeszerzési eljárás eredményéről

kódszámú

pályázattal

kapcsolatos

22.Előterjesztés a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
23.Előterjesztés az
beszámolójáról

Egyesített

Közművelődési

Intézmény és

Könyvtár 2016. évi

24.Előterjesztés a szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről
25.Előterjesztés a Tiszavasvári Református Templom lehetséges altemplomának és
alagútrendszerének kutatási munkálatainak támogatásáról
26.Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2017. évi üzemeltetéséről
27.Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról
28.Tájékoztató a Tiszavasvári járóbeteg feladatellátás aktuális kérdéseiről
29.Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 12. sz. alatti társasház Alapító Okiratának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
30.Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
31.Előterjesztés a tiszavasvári 6499, 6500 és 6501 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok
értékesítésére kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról
32.Előterjesztés a tiszavasvári 0301/29 hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állammal kötendő
adásvételi szerződés jóváhagyásáról

5

33.Előterjesztés a CFE Systems Kft-vel a tiszavasvári 0301/25 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanra kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról
Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
Tiszavasvári
Sportegyesület
Labdarúgó
Szakosztályának Sportfejlesztési Programjához szükséges önerő
biztosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
272/2017. (XI.30) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának Sportfejlesztési
Programjához szükséges önerő biztosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Kötelezettséget vállal a Tiszavasvári Sportegyesület be/SFP-12338/2016/MLSZ ügyszámú
Sportfejlesztési Programjához szükséges önerejének biztosítására, 4.613.649 Ft erejéig, az
alábbiak szerint:
a) 1.000.000.- Ft összegű felhalmozás célú támogatást biztosít a 2017. évben,
b) a fennmaradó 3.613.649.-Ft összegű támogatást a 2018. évi költségvetés terhére
folyósítja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosítására tegyen javaslatot a 2018.
évi költségvetési rendelet elfogadásakor.
Határidő: 1,a.) pont: azonnal
1.b) pont: 2018. április 30.
2. pont: 2018. február 15.

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

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés pontjainak sorszámozásában volt eltérés, a 8.
pont után a 10. pont következett. Tehát a 8. ponttól a 14. pontig kérte úgy figyelembe venni,
hogy az 9-13-ig tartó sorszámozással helyes. Továbbá az előterjesztés 7. pontját javasolta
törölni, ugyanis a 3.000.000.- Ft tévesen került bele, az már szerepelt a költségvetésben. A
rendelet-tervezet 2. §-ban az általános tartalék összege 3.000.000.-Ft-al nőtt az ott
feltüntetetthez képest. A küldött táblákon a javítást el kell végezni, amennyiben a testület így
fogadja el.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
rendelet-tervezet elfogadását.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy 3.000.000.forinttal nő az általános tartalék összege.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
30/2017.(XI.30.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján- a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési
jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
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1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
a)
2.981.491.094 Ft költségvetési bevétellel
b)
3.323.664.577 Ft költségvetési kiadással
c)
342.173.483 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)
141.857.738 Ft működési hiánnyal
cb)
200.315.745 Ft felhalmozási hiánnyal
d)
480.499.415 Ft finanszírozási bevétellel
e)
138.325.932 Ft finanszírozási kiadással
f)
342.173.483 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
fa)
257.834.483 Ft működési többlettel
fb)
84.339.000 Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
h) Az önkormányzat a kiadások között 30.975.496 Ft általános, 66.794.324 Ft céltartalékot
állapít meg.
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.)
önkormányzati rendelet 9. § (3) helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
4.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.20.)
önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 8, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.4,
9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.6, 9.6.1., 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, 11, 12, melléklete helyébe e rendelet 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. melléklete, 1.
táj., 4. táj., 5. táj., 6. táj. és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 29. 30. 31. 32. és 33.
melléklete lép.
5.§ Ez a rendelet 2017. december 1-én lép hatályba.
Tiszavasvári, 2017. november 30.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2017. november 30.
Badics Ildikó
jegyző
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Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló
6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017.(XI.30.)
önkormányzati rendelethez

Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás
1. §-hoz
A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a
költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet
szerinti módosult összegeit mutatja be.
2. §-hoz
A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.
3. §-hoz
A költségvetési rendeleten belül az előirányzatok módosítási lehetőségeinek változtatására
tesz javaslatot.
4. §-hoz
A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.
5. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási
feladatellátáshoz
kapcsolódó
feladat-ellátási
szerződésének
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
273/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
(egyben a 13/2017.(XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat ellátási szerződésének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződésének
módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint határozza:
I.
Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó
szervezetet és a Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.) között a
közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési, városüzemeltetési, közutak
karbantartására vonatkozó 2017. április 11. napján kelt, 2017. május 1. napjától
hatályos - „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30) Kt.
számú határozata (egyben a 3/2017.(III.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 1.
mellékleteként elfogadott - és a 124/2017. (V.25) Kt. számú határozatával, a 221/2017.
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(IX.28) Kt. számú határozatával, 258/2017. (X.26.) Kt. számú határozatával módosított feladat-ellátási szerződés módosítását az alábbiak szerint:
A feladat-ellátási szerződés IV. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„IV. A tárgyévi kompenzáció megállapításával kapcsolatos egyeztetéseket, tárgyévet
megelőző év december hónapjában kell lefolytassák. A tényleges kompenzáció a tárgyévi
költségvetés elfogadásával és jelen szerződésben való rögzítésével – szerződésmódosítással válik véglegessé Az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő kompenzáció az
elvégzett munkának megfelelő ütemezésben, az alábbi keretek között kerül kifizetésre a
Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által kiállított számlák alapján:
Zöldterület kezelés:
8.843.786 Ft
Közutak hidak karbantartása:
2.503.375 Ft
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása: 55.636.033 Ft
Városüzemeltetés:
2.311.976 Ft
A kiegyenlítés átutalással történik a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által megjelölt bankszámlára
történő jóváírással. A fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák.
A kompenzáció mértékének megállapítása során az e területre vonatkozó uniós irányelvekben
foglaltakat figyelembe kell venni. Az éves kompenzációt is tevékenységi bontásban kell
megállapítani.
Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. megállapítása szerint a jogos kompenzáció igény
nagyobb vagy alatta marad a megállapítottnak, azt azonnal de legkésőbb tárgyév október 31ig jelezni köteles az önkormányzat felé. Az önkormányzat 30 napon belül köteles erre
válaszolni de a válasz megérkezéséig a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az akkor hatályos
kompenzációs összeg alapján kell tevékenységét végezze.
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. egy év folyamán két alkalommal köteles beszámolni a jelen
szerződés alapján végzett tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten
köteles nyilvántartani.
- Az első féléves teljesítésről tárgyév szeptember 30-ig.
- Az éves teljesítésről az éves beszámolója elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb
tárgyévet követő év április 30-ig.”
Határidő: azonnal
polgármester

Felelős:

Dr.

Fülöp

Erik

II. Egyidejűleg elfogadja a jelen határozat 1. mellékletét képező feladat-ellátási
szerződést módosító iratot.
III.1. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
III.2. Felkéri polgármestert, hogy a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét - jelen
határozat egy példányának megküldésével - írásban értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1.melléklet „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási
szerződésének módosításáról” szóló 273/2017. (XI.30.) Kt. számú határozathoz

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4., a továbbiakban: önkormányzat), valamint a
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági
társaság, továbbá
a Városi Kincstár Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti önkormányzati
költségvetési szerv, mint a közmunka irányítás, mint közfeladat átadásában
együttműködő partner
között a követezők szerint:
I.

Előzmények:

I.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A közfoglalkoztatási feladatok
jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával arról döntött, hogy a
közfoglalkoztatással összefüggő feladatok – jogutódlással - teljes egészében átadásra
kerülnek a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági
társasága részére, így változás következik be a közfoglalkoztató személyében.
I.2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 70/2017. (III.30) Kt. számú
határozata 1. mellékleteként elfogadta a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetet és a Városi
Kincstár Tiszavasvári között a közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési,
városüzemeltetési, közutak karbantartására vonatkozó 2017. április 11. napján kelt,
2017. május 1. napjától hatályos feladat-ellátási szerződést.
II.
1. Szerződő felek a jelen szerződés I.1. pontjában meghatározott feladatellátási szerződés IV. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„IV. A tárgyévi kompenzáció megállapításával kapcsolatos egyeztetéseket, tárgyévet
megelőző év december hónapjában kell lefolytassák. A tényleges kompenzáció a tárgyévi
költségvetés elfogadásával és jelen szerződésben való rögzítésével – szerződésmódosítással válik véglegessé Az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő kompenzáció az
elvégzett munkának megfelelő ütemezésben, az alábbi keretek között kerül kifizetésre a
Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által kiállított számlák alapján:
Zöldterület kezelés:
8.843.786 Ft
Közutak hidak karbantartása:
2.503.375 Ft
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása: 55.636.033 Ft
Városüzemeltetés:
2.311.976 Ft
A kiegyenlítés átutalással történik a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által megjelölt bankszámlára
történő jóváírással. A fenti összegek az általános forgalmi adót tartalmazzák.
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A kompenzáció mértékének megállapítása során az e területre vonatkozó uniós irányelvekben
foglaltakat figyelembe kell venni. Az éves kompenzációt is tevékenységi bontásban kell
megállapítani.
Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. megállapítása szerint a jogos kompenzáció igény
nagyobb vagy alatta marad a megállapítottnak, azt azonnal de legkésőbb tárgyév október 31ig jelezni köteles az önkormányzat felé. Az önkormányzat 30 napon belül köteles erre
válaszolni de a válasz megérkezéséig a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az akkor hatályos
kompenzációs összeg alapján kell tevékenységét végezze.
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. egy év folyamán két alkalommal köteles beszámolni a jelen
szerződés alapján végzett tevékenységéről, bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten
köteles nyilvántartani.
- Az első féléves teljesítésről tárgyév szeptember 30-ig.
- Az éves teljesítésről az éves beszámolója elkészítését követő 30 napon belül de legkésőbb
tárgyévet követő év április 30-ig.”
III. Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett
részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
IV.1. Jelen feladat-ellátási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási feladatellátáshoz
kapcsolódó feladat-ellátási szerződésének módosításáról” szóló 273/2017. (XI.30.) Kt. sz.
határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét
jelen szerződés aláírására.
IV.2. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
IV.3. Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba.
Tiszavasvári, 2017. ………………………..

…………………………………
Krasznainé dr Csikós Magdolna
Városi Kincstár Tiszavasvári
Intézményvezető
polgármester

……………………………….
Dr. Fülöp Erik
Tiszavasvári Város Önkormányzata

……………………………………
Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Szabó András, ügyvezető
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési
támogatás formájában biztosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a szerződésnek az I. pontjában a szerződés tárgya keretén belül 6 nagy
csoport lett kialakítva a közfeladat ellátás körében. Ezt szükséges módosítani, vagyis a
szerződés IV. pontjával összhangba állítani, úgymint a közfoglalkoztatással összefüggő
feladatellátás; zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő
területeken és közterületeken; Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok;
Közutak, hidak karbantartása. A szerződés VI. pontjában a működési támogatás összege a
kiküldött anyagban még kipontozva szerepelt, ez pedig az alábbiak szerint alakul: 2017.
december 3. napjától – 2018. december 2. napjáig: 50.000.000. – Ft, 2018. december 3.
napjától 2019. december 2. napjáig: 50.000.000. – Ft, 2019. december 3. napjától 2020.
december 2. napjáig: 50.000.000. – Ft, 2020. december 3. napjától 2021. december 2. napjáig:
50.000.000. – Ft. Ennek megfelelően a II. pontnál a jelen szerződés hatályba lépése és
időtartama szintén módosul, 2017. december 3. napjától, 2021. december 2. napjáig,
határozott időre szól majd. Ezen kívül a VI. pont kiegészül a támogatás összeg százalékos
megosztásban az alábbiak szerint alakul: közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás: 80%
zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő területeken és
közterületeken: 13% Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok: 3%,
Közutak, hidak karbantartás: 4%. Kiegészül ez a pont azzal, hogy amennyiben a tárgyévi
költségvetés ettől eltérő összegű támogatást tartalamaz, akkor jelen szerződés ennek
megfelelően módosítani szükséges, valamint azzal, hogy a működési támogatás az ÁFA
összegére is fedezetet nyújt. Ez jelenleg is szerepel a szerződésben, de ez a megfogalmazás
pontosított az eredetihez képest.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a működési kiadások fedezetére
2017. decembertől 2018. decemberéig 30 millió Ft működési támogatást biztosítson.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.
Hozzászólások:
Badics Ildikó jegző:
Tájékoztatásként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság azért javasolta a 30 millió forintot,
mert az előterjesztés előkészítőjétől ez hangzott el a bizottsági ülésen, de utólag egyeztettek a
pénzügyi osztállyal, és azért módosult, és kérik ennek az elfogadását a képviselő-testülettől.
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős fenti, szóban
ismertetett módosításaival együtt.
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
274/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
(egyben a 14/2017.(XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában
biztosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
működésének működési támogatás formájában biztosításáról” szóló előterjesztéssel
kapcsolatban az alábbiak szerint határozza:
I.1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg
Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetet és a
Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.) között a
közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési, városüzemeltetési, közutak
karbantartására vonatkozó 2017. április 11. napján kelt, 2017. május 1. napjától
hatályos - „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30) Kt.
számú határozata (egyben a 3/2017.(III.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 1.
mellékleteként elfogadott - és a 124/2017. (V.25) Kt. számú határozatával, a 221/2017.
(IX.28) Kt. számú határozatával, 258/2017. (X.26.) Kt. számú határozatával, valamint a
273/2017. (XI.30.) Kt. számú határozatával módosított - feladat-ellátási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését 2017. december 2. napjával.
I.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft döntéshozó szerveként dönt a jelen határozat I.1.
pontjában foglalt szerinti jelen határozat 1. mellékletében foglalt szerződést megszüntető
okirat jóváhagyásáról.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

II.1. Kezdeményezi Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg
Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetet között közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési, városüzemeltetési, közutak
karbantartására vonatkozásában - a jelen határozat 2. mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés megkötését 2017. december 3. napjával. A jelen határozat 2.
mellékletét képező közszolgáltatási szerződés tartalmazza a feladatellátás teljesítésére
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vonatkozó szabályokat, és amelyben foglaltak értelmében a szolgáltatás ellátásának
finanszírozása működési támogatás formájában történik.
II. 2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft döntéshozó szerveként dönt a jelen határozat II.1.
pontjában foglalt szerinti jelen határozat 2. mellékletében foglalt közszolgáltatási
szerződés jóváhagyásáról.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

III.1. Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
III.2. Felkéri polgármestert, hogy a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét - jelen
határozat egy példányának megküldésével - írásban értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1.

melléklet „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában biztosításáról” szóló 274/2017.
(XI.30.) Kt. számú határozathoz

FEALADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
amely létrejött egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., a
továbbiakban: önkormányzat), valamint a
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági
társaság, továbbá
a Városi Kincstár Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti önkormányzati
költségvetési szerv, mint a közmunka irányítás, mint közfeladat átadásában
együttműködő partner között
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás
formájában biztosításáról” szóló 274/2017. (XI.30.) Kt. számú határozata alapján:
I E L Ő ZM É N Y E K :
I.1. Tiszavasváriban 2017. május 1. napjáig a közfoglalkoztatással kapcsolatos
feladatokat, a programok szervezését, napi irányítását az önkormányzat önállóan működő
költségvetési szerve, a Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz.,
a továbbiakban: Kincstár) szervezte, koordinálta - a Tiszavasvári Város
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján -, de a közfoglalkoztató
Tiszavasvári Város Önkormányzata volt.
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A közfoglalkoztatási feladatok
jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával arról döntött, hogy a
közfoglalkoztatással összefüggő feladatok – jogutódlással - teljes egészében átadásra
kerülnek a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági
társasága részére, így változás következett be a közfoglalkoztató személyében.
I.2.1. „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30) Kt. számú
határozata (egyben a 3/2017.(III.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 1.
mellékleteként elfogadta a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg
Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetet és a
Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.) között a
közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési, városüzemeltetési, közutak
karbantartására vonatkozó 2017. április 11. napján kelt, 2017. május 1. napjától
hatályos feladat-ellátási szerződést.
I.2.2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/2017. (V.25.) Kt. számú
határozatával, 221/2017. (IX.28) Kt. számú határozatával, 258/2017. (X.26) Kt. számú
határozatával, valamint a 273/2017. (XI.30.) Kt. számú határozatával döntött a jelen
szerződés I.2.1. pontjában megjelölt feladat-ellátási szerződés módosításáról, a
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kompenzációigény pontos meghatározása, az átadott feladatok csoportosítása,
egyértelműsítése, kiegészítése, valamint az átadott ingó és ingatlan vagyon pontosítása okán.
A feladat-ellátási szerződésben a kompenzációigény éves meghatározása, kifizetése és éves
elszámolása” megjelölésű szövegrészben az önkormányzat költségvetése terhére
kifizetendő kompenzáció az elvégzett munka után kerül kifizetése a feladatellátó részére,
az általa kiállított számla alapján.
I.3. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
működésének működési támogatás formájában biztosításáról” szóló 274/2017. (XI.30.)
Kt. számú határozatával az alábbiakról döntött:
„Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban Tiva-Szolg
Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetet és a
Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.) között a
közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési, városüzemeltetési, közutak
karbantartására vonatkozó 2017. április 11. napján kelt, 2017. május 1. napjától
hatályos - „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30) Kt.
számú határozata (egyben a 3/2017.(III.30.) számú alapítói határozatnak minősül) 1.
mellékleteként elfogadott - és a 124/2017. (V.25) Kt. számú határozatával, a 221/2017.
(IX.28) Kt. számú határozatával, 258/2017. (X.26.) Kt. számú határozatával, valamint a
273/2017. (XI.30.) Kt. számú határozatával módosított - feladat-ellátási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését 2017. december 2. napjával.”
II. 1 Felek kijelentik, hogy közöttük - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete „A közfoglalkoztatási feladatok jövőbeni ellátásáról” szóló 70/2017. (III.30) Kt.
számú - többször módosított – határozata alapján 2017. április 11. napján kelt, 2017.
május 1. napján hatályos feladat-ellátási szerződés jött létre a Tiszavasvári Város
Önkormányzata közfoglalkoztatási, valamint zöldfelület kezelési, városüzemeltetési,
közutak karbantartására vonatkozó feladatainak megvalósítása vonatkozásában.
II. 2 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés II.1 pontjában meghatározott feladat-ellátási
szerződést jelen okirattal, közös megegyezéssel – Tiszavasvári Város Önkormányzat
Képviselő-testülete „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás
formájában biztosításáról” szóló 274/2017. (XI.30.) Kt. számú határozata alapján – 2017.
december 2. napjával megszüntetik.
III. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.
IV. Jelen feladat-ellátási szerződést megszüntető okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás
formájában biztosításáról” 274/2017. (XI.30.) Kt. sz. határozattal jóváhagyta és
feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására.
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V. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2017. ………………………..
………………………
………………………….
Tiszavasvári Város Önkormányzat Városi kincstár Tiszavasvári
képviseli: Dr. Fülöp Erik
képviseli: Krasznainé dr. Csikós Magdolna
polgármester
igazgató

………………………………………………………

Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Szabó András, ügyvezető
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2.melléklet „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában biztosításáról” szóló 274/2017. (XI.30.) Kt.
számú határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4., a továbbiakban: önkormányzat), valamint a
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., rövidített nevén:
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági
társaság
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás
formájában biztosításáról” szóló 274/2017. (XI.30.) Kt. számú határozata alapján a
követezők szerint:
I. A szerződés tárgya:
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat, a jelen szerződés IV. pontjában
részletezett alábbi önkormányzati közfeladatok:
- közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás;
- zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő
területeken és közterületeken;
- Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok;
- Közutak, hidak karbantartása;
ellátására a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-t jelöli ki.
II. Jelen szerződés hatályba lépése, időtartama: 2017. december 3. napjától, 2021.
december 2. napjáig, határozott időre szól.
III. A szerződés célja:
Az szerződésben vállalt kötelezettségek célja az önkormányzat – jelen szerződés IV.
pontjában foglalt - közfeladatainak magas színvonalú ellátása, az önkormányzat
érdekeinek, valamint a szakmai követelményeknek, jogszabályi előírásoknak
megfelelően, mely feladatokat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. folyamatosan és teljes körűen
köteles végezni.
IV. A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. feladat-ellátási kötelezettsége:
IV.1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladat-ellátási kötelezettségek különösen:
V.1.1. A közfoglalkoztatás összefüggő feladatellátás kiterjed az egyébként az
önkormányzat által a helyi közfoglalkoztatási kötelezettség keretében biztosítandó
valamennyi
közfoglalkoztatási
programra
és
közfoglalkoztatásra
épülő
mintaprogramra, hosszú távú közmunkaprogramra.
Valamennyi programelem az éves közmunkaprogramokban foglalt tartalom szerint
valósul meg.
IV.1.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. évente legkésőbb november 30. napjáig javaslatot kér
az önkormányzattól, önkormányzati intézményektől a következő évi közfoglalkoztatási
programok megtervezéséhez.
IV.1.3. Az aktuális változásokról, lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja az
önkormányzatot.
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IV.1.4. A Szabolcs-Szatmár-Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya által megjelölt időpontig elkészíti a tárgyévi közfoglalkoztatási
programok tervezetét, melynek tartalmáról haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot.
Gondoskodik a közfoglalkoztatási programok határidőben történő benyújtásáról.
Az év közben jelentkező közmunkaerő igény benyújtása esetén az önkormányzatot
haladéktalanul tájékoztatja. A közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramok keretében az
éves közmunkaprogram hosszabbításának lehetősége esetén a szükséges intézkedéseket,
jognyilatkozatokat megteszi, önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja.
A
tájékoztatás kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt
feladatok egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a
foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére.
IV.1.5. Biztosítja az átadott közfeladatok hatékony, szakszerű végrehajtásának szervezeti
és személyi feltételeit, betartva az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményét.
IV.1.6. Köteles minden elvárhatót megtenni a közfoglalkoztatásban részt vevők munkaügyi
ügyintézése akadálymentes biztosítása, a határidők betartása, valamint a
közfoglalkoztatottak által végzett munkafolyamatok akadálymentes, terveknek,
Szabolcs-Szatmár-Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztállyal kötött hatósági szerződésnek megfelelő lebonyolítása érdekében.
IV.1.7. Feladata továbbá: Közfoglalkoztatási terv elkészítése, hatósági szerződések
megkötése, a közfoglalkoztatottak kiválasztása - együttműködve a polgármesteri hivatallal,
önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, és a munkaügyi központtal -, kiértesítése,
felvétele, munkáltatói jogkör gyakorlása, munkaügyi ügyintézése, munkaügyi iratok
elkészítése (alkalmazási, megszüntető irat, szabadság megállapítása stb.), közmunka
irányítása és adminisztrációja, a támogatás igénylése, elszámolása, munkabérek
kifizetése, hatósági szerződésben foglaltak megvalósítása. A közmunkaprogram szükség
szerinti dologi eszközállományának beszerzése, nyilvántartása, raktározása, őrzése,
elszámolása. Munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése.
IV.1.8.
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatottak által gondoskodik a
közfoglalkoztatási munkatervben, közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben
szereplő feladatok ellátásának teljesítéséről. A közfoglalkoztatottak által ellátandó
munkafeladatok többek között: a városi parkok folyamatos gondozása, a közterületek
folyamatos tisztántartása, takarítása, csatornatisztítás, belvízvédelmi munkálatokban
közreműködés, kommunális feladatok ellátása, mezőgazdasági munkavégzés. Ezen
funkciókat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. saját dolgozóival, ill. a közfoglalkoztatottak által
látja el.
IV.1.9. A mintaprogram támogatás kedvezményezettje a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
IV.1.10. Gondoskodik a közmunkaprogram szükség szerinti dologi eszközállományának
szabályszerű beszerzéséről. Köteles a jelen szerződésben vállalt kötelezettség
teljesítéséhez szükséges, önkormányzat által használatába adott, feladat-ellátáshoz
beszerzett, ill. hatósági szerződések mellékleteiben – a közmunkaprogramok kapcsán –
tulajdonába
került
eszközök
üzemeltetését,
karbantartását,
fenntartását,
rekonstrukcióját és fejlesztését biztosítani.
IV.1.11. Köteles a feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, hatósági és szakmai
előírások megismerésére és maradéktalan alkalmazására, köteles megfelelni a rá
vonatkozó jogszabályoknak.
IV.1.12. Gondoskodik a feladatellátás keretében szükséges hatósági engedélyek
beszerzéséről, ahhoz szükséges tervek megrendeléséről.
IV.1.13.
Gondoskodik
a
közfoglalkoztatással,
a
közfoglalkoztatási
projekttel(tekkel)/programmal(mokkal) kapcsolatos havi elszámolások, pénzügyi, szakmai
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beszámolók a támogatást nyújtó által (hatósági szerződésben) megjelölt határidőben
történő elkésztéséről.
IV.1.14. A közfoglalkoztatottak által gondoskodik a közfoglalkoztatási munkatervben,
közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben szereplő feladatok ellátásának
teljesítéséről az azokban megjelölt, előírt módon és feltételek szerint.
IV.2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő,
közterületi ingatlanokon (A közterületi kezelésben lévő közparkok, közterek, lakótelepi
zöldfelületek növényzetének, berendezési eszközeinek fenntartása, a terület tisztán
tartása. A zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és
fenntartásához kapcsolódó feladatok):
IV.2.1. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, parkfenntartási feladatok
ellátása keretében a parkokban, zöldterület felújítása, füvesítése, fák-, cserjék ültetése,
cserjék metszése, sövénynyírás, szükséges öntözési munkálatok elvégzése, zöldhulladék
elszállítás. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon, parkokban, tereken téli
üzemeltetési időszakban a hó eltakarítási munkálatok elvégzése, síkosság menetesítés.
Terek, parkok tisztán tartása.
IV.2.2. Virágágyások egy- és kétnyári virágok ültetése.
IV.2.3. Utcai sorfák, parki fák, cserjék, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő fák, cserjék
növényvédelmi munkáinak elvégzése, kártevő-mentesítés.
IV.2.4. Csapadék elvezető csatornák, nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők tisztítása,
kaszálása, fű nyírása, parlagfű-mentesítés, zöldhulladék elszállítás.
IV.2.5. Utcai sorfa, fák fenntartása: balesetveszély fák gallyazása, kivágása, pótlása.
IV.2.6. Játszóterek építése, fenntartása, átalakítása és karbantartása.
IV.2.7. Játszótéri berendezések karbantartása.
IV.2.8. Városi közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületekre kihelyezett szemétgyűjtő
szelencék ürítése, szemét összegyűjtése.
IV.2.9. Szökőkút üzemeltetés, karbantartás.
IV.2.10. Köztéri szobrok lemosása, tisztántartása.
IV.3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:
IV.3.1. Városi takarítás, az önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók,
buszmegállók tisztántartása.
IV.3.2. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanon tartandó ünnepi rendezvények
előtti és utáni takarítás.
IV.3.3. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegális szemétlerakatok
felszámolása.
IV.3.4. Illemhely üzemeltetés.
IV.3.5. Nemzeti ünnepeken zászlózás, kihelyezés, visszaszedés. Utcai és köztéri
fénydekoráció,
épületdekoráció, díszkivilágítás, köztéri díszek kihelyezésében,
leszerelésében közreműködés.
IV.3.6. Figyelemfelkeltő, veszélyre felhívó táblák kihelyezése, cseréje, pótlása.
IV.3.7. Városi köztéri szemétgyűjtő szelencék ürítése, szemét összegyűjtése. (kivéve III.2.8.
pont).

71

IV.4. Közutak, hidak karbantartása:
IV.4.1. Önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók, buszmegállók hó
eltakarítási munkálatai elvégzése, téli síkosság-mentesítés.
IV.4.2. Közúti jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása.
IV.4.3. Önkormányzati utak karbantartási munkálatainak elvégzése, padka
karbantartása, padkázás.
IV.4.4. Földutak karbantartása.
V. A felek jogai és kötelezettségei különösen:
V.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tervezésnél és az általa jelen szerződésben meghatározott
tevékenysége ellátása során kezelt eszközök üzemeltetésénél elsődlegesen hatékonysági,
gazdasági, takarékossági szempontok figyelembevételére köteles eljárni, de ez nem
fenyegetheti a feladatként ellátott kötelezettségek teljesítését.
V.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az Önkormányzattal együttműködve a feladatellátással
érintett tevékenység megkezdése előtt a működéshez szükséges engedélyeket beszerzi, a
működés szakmai feltételrendszerét biztosítja.
V.3. A vagyontárgyak biztosítása a Tiva-Szolg Kft. feladata.
V.4.A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. feladata a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak
megfelelő munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatok kidolgozása, ezek
betartása és betartatása, illetve azok aktualizálása.
V.5. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés IV.
pontjában foglalt feladatokat az Önkormányzat érdekeinek, a helyi közszolgáltatás szakmai
követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal folyamatosan és teljes
körűen végzi. E kötelezettsége elmulasztásából eredő a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
érdekkörében felmerülő kárért teljes felelősséggel tartozik.
V.6.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel
érintett feladat-ellátási tevékenységéről írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót
készíteni.
V.6.3. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles –
a Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő
bevonásával bármikor ellenőrizni.
V.6.4. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel
együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást
megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a
szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó
minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni.
V.7. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles azonnal írásban jelenteni az Önkormányzatnak,
ha
- 60 napon túli elismert tartozás állomány keletkezik,
- ellene csőd, vagy felszámolási eljárás indul, illetve ha végelszámolási
eljárás megindításáról határoz,
- az esedékes köztartozását nem tudja határidőre kifizetni,
- az általa használt önkormányzati ingatlanvagyonban 10 %-nál nagyobb
mértékű csökkenésről szerez tudomást, vagy
- a feladat ellátás folyamatossága bármilyen okból kifolyólag veszélybe
kerül.
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V.8. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. legkésőbb tárgyévet követő év április 30-ig köteles
beszámolni a jelen szerződés alapján végzett feladatellátásról, az éves teljesítésről, a
feladatellátás bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles nyilvántartani. A
Tiva-Szolg. Nonprofit Kft éves beszámolója a közfoglalkoztatási programok tekintetében
kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt feladatok
egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a
foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére, a végrehajtás
eredményeire.
V.9. A szerződésben foglalt feladatellátással kapcsolatos minden szerződést, számlát,
bizonylatot és más okiratot 8 évig megőriz, s lehetővé teszi, hogy azokba betekinthessen.
VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott működési támogatás:
Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez a működési
kiadások fedezetére működési támogatást biztosít.
A működési támogatás összege:
2017. december 3. napjától – 2018. december 2. napjáig: 50.000.000. – Ft., azaz
ötvenmillió Ft.
2018. december 3. napjától – 2019. december 2. napjáig: 50.000.000. – Ft., azaz
ötvenmillió Ft.
2019. december 3. napjától – 2020. december 2. napjáig: 50.000.000. – Ft., azaz
ötvenmillió Ft.
2020. december 3. napjától – 2021. december 2. napjáig: 50.000.000. – Ft., azaz
ötvenmillió Ft.
- Az Önkormányzat az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a TivaSzolg Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A
működési támogatás tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete
tartalmazza. Amennyiben a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást
tartalmaz, akkor annak figyelembe vételével jelen szerződést módosítani kell.
- A működési támogatás összege százalékos megosztásban:
közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás: 80 %
zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában
lévő területeken és közterületeken: 13 %
Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok: 3 %
Közutak, hidak karbantartása: 4 %
-A működési támogatást utólag, a tárgyhónapot követő 6-ig, havonta egyenlő
részletekben utalja át az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alábbi pénzforgalmi
számlaszámára: 68700016-10131501. Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
feladatellátásához szükséges, úgy a költségvetésben szereplő összeg keretén belül, a TivaSzolg Nonprofit Kft. indokolt írásbeli kérésére Önkormányzat gondoskodik a havi
részleten felüli összeg utalásáról.
A működési támogatás összege az általános forgalmi adóra is fedezetet
biztosít. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-nek a működési támogatást tárgyévben kell
felhasználnia, kivéve a munkabért és az ahhoz kapcsolódó közterheket, a támogatás erre
fordítandó részét a tárgyévet követő év első hónap huszadik napjáig kell felhasználnia. A
fel nem használt támogatási összeget legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg köteles
visszautalni az Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
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A tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a jelen szerződés megszegésével
kapcsolatban a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-vel szemben felmerülő igényeit, ezen szerződés
alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti.
Az Áht. 50/A §-ában foglaltak alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vállalja,
hogy valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, Tiszavasvári Város Önkormányzata
javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ad a
pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés
legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A szakmai és pénzügyi beszámoló elmulasztása, illetve határidőn túli
benyújtása esetén, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a támogatási összeget maradéktalanul
visszautalja az Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
VII. Közreműködő igénybevétele:
VII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a feladat ellátása során jogosult arra, hogy a
közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen
igénybe, különösen, ha ez által a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének hatékonysága,
illetve minősége javul. A közreműködővel kötött szerződés nem lehet ellentétes a jelen
szerződésben foglaltakkal.
Az általa igénybe vett közreműködők tevékenységéért felelősséggel tartozik. A
közreműködők igénybevétele nem növelheti a működési támogatás összegét.
VII.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködőt a közbeszerzési törvény
rendelkezéseinek megfelelően, illetve a közbeszerzési értékhatár alatt olyan eljárással
köteles kiválasztani, amely lehetővé teszi azon közreműködő kiválasztását, aki a
szolgáltatásokat a legkisebb költséggel képes nyújtani, megfelelő minőségben. A TivaSzolg Nonprofit Kft. kijelenti, hogy rendelkezik érvényes közbeszerzési szabályzattal.
VII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját
maga teljesített volna.
VIII. Ellenőrzés:
VIII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel
érintett feladatellátásról írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót készíteni.
VIII.2. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles –
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését bármikor
ellenőrizni.
VIII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel
együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást
megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a
szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó
minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni.
IX. Szerződés felmondása:
IX.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet
felmondani.
IX.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel
megszüntethető.
IX.3.1. A szerződés megszűntethető 3 hónapos rendkívüli felmondással. Az
Önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel:
a) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét
súlyosan megsértette, különösen, ha valamely közfeladatot az Önkormányzat ismételt
írásbeli felhívása ellenére nem lát el megfelelően.
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b) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági
előírásokat súlyosan megsértette.
IX.3.2. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Tiva
Szolg Nonprofit Kft. ellen jogerősen felszámolási eljárás indult.
IX.3.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a szerződést 3 hónapos rendkívüli felmondással
abban az esetben mondhatja fel, ha az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott
közfeladatok ellátásához szükséges működési támogatást nem tudja biztosítani és ezzel
lehetetlenné teszi a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ez irányú további működését.
X. Egyebek:
X.1. Felek megállapítják, hogy a közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás
tekintetében Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. között
jogutódlás áll fenn.
X.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
X.3. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják
alá.
Tiszavasvári, 2017. ………………………..
…………………………………
……………………
Dr. Fülöp Erik
Tiva-Szolg Nonprofit Kft. Szabó András, ügyvezető
Tiszavasvári Város Önkormányzata
polgármester
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással
kapcsolatos feladat ellátási szerződés keretében végzett I. féléves
tevékenységéről
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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
275/2017.(XI.30.) Kt. számú
határozata
(amely a 16/2017.(XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)
Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással
kapcsolatos feladatellátási szerződés keretében végzett I. féléves
tevékenységéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Településszolgáltatási
és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.)
feladatellátási szerződésben foglalt I. féléves feladatainak ellátásáról szóló beszámolójával
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kft. feladatellátási
szerződésben foglalt I. féléves feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta,
és azt a határozattervezet mellékletében szereplő tartalommal elfogadja.
2. Felhívja a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét arra, hogy tegyen intézkedést a
bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások csökkentésére, egyéb esetekben is
törekedjen a kiadások optimális szinten tartására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.
Határidő:
1., 2., 3. pont esetében: azonnal

Felelős:
2. pont esetén: Szabó András a Kft. ügyvezetője
3. pont esetén: Dr. Fülöp Erik polgármester
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275/2017.(XI.30.) Kt.számú határozat 1.számú melléklete

TIVA-SZOLG
Településszolgáltatási

és

Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4440
Tiszavasvári, Ady Endre út 8. Pf.: 68

Tel/fax: 42/275-425
Web: www.tivaszolg.hu

e-

mail: tivaszolgnonprofit@gmail.com

Tárgy: Beszámoló megküldése
Ikt.sz.:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér. 4.
Dr. Fülöp Erik polgármester részére
Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott Szabó András, hivatkozva Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
70/2017 (III.30). Kt. számú határozata alapján, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által a feladat
ellátási szerződés alapján végzett első félévi tevékenységéről, minden év szeptember 30
időpontig beszámolót készít.
Mivel a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2017. május 01. időponttal kezdte meg a
közfoglalkoztatással, illetve városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátását, ezért jelen
rövid beszámolónk a 2017. május 01 – 2017. június 30. időpont közötti időszakra vonatkozik.
A Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátásának megkezdésekor egyértelművé vált,
hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. munkavállalói létszámának bővítése szükséges.
A szükségesség egyik fő oka, hogy a foglalkoztatotti létszám jelentős megemelkedése miatt
Cégünk TB kifizető hellyé alakult, mely alapján a Magyar Államkincstár /MÁK/ helyett
Cégünk munkatársai végzik az összes, TB ügyintézéssel kapcsolatos feladatot, mely feladat
ellátásához jogszabályi előírás alapján, minimum 2 fő TB ügyintézői végzettséggel
rendelkező munkatársat szükséges foglalkoztatni.
További fontos feladat, hogy a közfoglalkoztatással összefüggő nagy mennyiségű számla
bekönyvelése, letiltások, végrehajtások berögzítése, ki és bejelentések elvégzése,
bérszámfejtés elvégzése folyamatosan és időben megtörténjen, melyek igen nagy mennyisége
miatt szintén szükséges volt a foglalkoztatotti létszám bővítése.
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A létszám növekedése többlet irodahelyiséget és eszközparkot igényelt, melyek kialakítása,
illetve beszerzése szinte teljes mértékben megtörtént.
Az irodai rendszer kialakításával egyidőben folyamatosan történtek a közfoglalkoztatási,
illetve városüzemeltetési feladatok ellátása.
A közfoglalkoztatási feladatokat az elnyert pályázatok alapján időrendben tervezett módon
folyamatosan végeztük/végezzük. Az eszközök és anyagok beszerzése a pályázat alapján
megtörtént.
A Városi Kincstártól átvéve, Cégünk folyamatosan végezte a Start, illetve a hosszabb idejű
közfoglalkoztatási programok végrehajtását.
A programok a következőek:
Start:

mezőgazdasági földutak karbantartása
illegális lerakóhelyek felszámolása
mezőgazdasági mintaprogram végrehajtása
belterületi közutak karbantartása
helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás
belvízelvezető rendszerek karbantartása

Hosszú távú: Intézményi foglalkoztatás
140 fő helyi sajátosságú feladatokra
A programokban végrehajtott feladatok sajátossága miatt, május-június hónapokra nehéz
beszámolót készíteni. Ezért a végrehajtott feladatainkat összesítve a 2. félévre készített
beszámolónkban részletezzük!
Folyamatosan végeztük az Önkormányzat, illetve a Városi Intézmények kérései alapján, az
általunk kapacitásilag, illetve műszakilag kivitelezhető feladatokat.
Jelen beszámolónkhoz csatolom Önöknek az igényelt és az elvégzett tevékenységekről szóló
kimutatásunkat is.
Költségeink legnagyobb részét elsősorban a személyi jellegű kiadásaink /bér, járulék/ jelentik.
Cégünk állandó foglalkoztatotti létszáma, a Városi Kincstártól átvett dolgozókhoz képest,
csupán 3 fővel emelkedett, melynek legfőbb oka a fentiekben vázolt bér és TB jellegű
tevékenységek, illetve a könyveléstechnikai feladatok ellátása. Mivel ezen feladatokat eddig a
MÁK végezte, így az eddigi létszámhoz képest mindenképp szükséges volt a létszámbővítés.
Kiemelném költségeink közül, hogy folyamatosan, igen nagy mennyiségben helyeznek el az
üdülő területén illegálisan lerakott fa nyesedék, illetve gally jellegű hulladékokat, melynek
elszállítása igen komoly költséget jelent Cégünk számára.
Külső szállítási kapacitás igénybevételére kényszerülünk, a közfoglalkoztatás során keletkező
beton, fű, építési törmelék elszállítására is, mivel a jelenlegi 3 fő sofőr, illetve a 3 db
szállítójármű kapacitása nem elegendő a mindennapi feladatok ellátása mellett a hulladékok
100 %-os mértékű összeszedésére is. Az eddigi évekhez viszonyítva a sikeres pályázatnak
megfelelően jelentősen nőtt a fűnyírásban alkalmazott géppark száma, így egy időben
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hatványozottan több levágott fű keletkezik, melynek elszállításáról rövid időn belül
gondoskodni kell.
Szükséges volt a Városi Üdülő, illetve Strand területéhez vezető út mellett elhelyezett, a
korábbi években felhalmozott, illetve a lakosság által illegálisan odaszállított betontörmelék
elszállítása, illetve kezeltetése a Vágóhíd és a bevezető út közötti területről is, mely alapján az
üdülő területre érkező megnövekedett pihenni vágyó lakosság, illetve az ide látogató túristák,
rendezett körülménnyel szembesültek a terület megközelítése során.
Jelentős emelkedés költségeink között a banki költségek is, melynek összege éves szinten
meg fogja közelíteni az 5 millió Ft-ot, a nagy összegű készpénzfelvételek, illetve utalások
miatt.
Költségeink természetesen tartalmazzák a közfoglalkoztatási programban beszerzett dologi
eszközök és beruházások vállalt önerejét is.
2017. május 01-2017. június hónapok közötti időszakban felmerült költségeink összesítve:
bér + járulék:
bruttó 12.843.577 Ft
dologi költségek:
bruttó 9.156.422 Ft

nettó 10.113.053 + ÁFA, azaz
nettó 7.209.781 + ÁFA, azaz

2017. május 01-június 30 időpont közötti bevételeink:
Önkormányzat részére kiszámlázott díj: bruttó 21.999.999 Ft
Egyéb értékesítés: nettó 1.468.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.864.360 Ft
Az egyéb értékesítés során, a közfoglalkoztatásban megtermelt, a Városi Intézmények részére
folyamatosan díjmentesen biztosított mezőgazdasági termelvényeken felül keletkező felesleg
értékesítése során keletkezik árbevételünk.
Ezt az árbevételt kizárólag azon programban történő beruházásra lehet fordítani, ahol a
bevétel keletkezett. Mivel a bevételt a mezőgazdasági program biztosította, ezért terveink
között az alábbi beruházások szerepelnek:
-

-

Soproni úton 2. számú kazán beszerzése a 2017. évben megsemmisült és újra építendő
fólia sátorba teljes fűtés csövezéssel, puffertartállyal, mindennemű anyag és
munkadíjjal
Szociális Otthon területén lévő sertésól teljeskörű felújítása, 2018 évtől tojótyúk
tartására történő átállás biztosítására

Jelen beszámolónkkal egyidőben rendelkezésre állnak a 2017 július 01-október 30 időpont
közötti adatok a beérkező számlák alapján.
Mivel a létszám bővítése, illetve a Kft. működtetésének teljes mértékű kialakítása szeptember
hónapban fejeződött be, ezért a július 01 utáni időszakban a bér és járulék költségek kisebb
mértékű emelkedése történik, mely költség szeptember hónap végére teljesen stabilizálódik.
Ez a 2. félévi beszámoló alapján látható teljes mértékben!
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2017. december 31. időpontig még folyamatosan várhatóak külső vállalkozók igénybe vétele
szállítási és rakodási tevékenységre, illetve sürgősen megoldandó a Város határában több éve
elhelyezett gally rakat feldolgozása, melyhez szintén szükséges külső segítség igénybe vétele.
továbbá az elmúlt időszakban megnövekedtek az Önkormányzati megrendelések is, melyek
egy része jelentős mennyiségű anyag /beton/ felhasználásával oldható meg.
Amennyiben bárminemű kérdése merülne fel, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!
Tiszavasvári, 2017. november 27.

Tisztelettel:
Szabó András s.k.
ügyvezető
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275/2017.(XI.30.) Kt. számú határozat 2.számú melléklete

KIMUTATÁS
Beérkezett

Igénylő

Munka leírása
1 db pavilon kiszállítása és telepítése
Tiszavasvári
az
2017.05.11. Önkormányzat
Öhönforgató versenyre
Tiszavasvári
Közterületen lévő magas fák
2017.05.16. Önkormányzat
permetezése kártevők ellen
Olimpia Baráti Kör felőli oldalon
2017.05.29. Városi Kincstár
csatornatisztítás
Tiszavasvári Általános 9 db asztal és 40 szék ki- és
2017.05.30. Iskola
visszaszállítása a strandra
- Bocskai u. - Köztársaság u.
padkabeszakadás javítása
- Honvéd u. 2. csapadékvíz aknafedő
javítása
- Tiszavasvári, Ady E. u. 14. alól régi
kazán, gáztűzhely elszállítása
- önk. Bérlakások udvaraink kaszálás
Tiszavasvári Város
(Vasvári Pál u. 93., Bercsényi u. 3.,
2017.05.31. Önkormányzata
Károly Róbert u. 2., Bocskai u. 77.)
Közétkeztetési
2017.06.02. Nonprofit Kft.
2017.06.05. Vasvári Pál Múzeum
Tiszavasvári Város
2017.06.06. Önkormányzata
Egyesített Óvodai
2017.06.06. Intézmény
Tiszavasvári
2017.06.11. Önkormányzat
Tiszavasvári Város
2017.06.12. Önkormányzata
Egyesített Óvodai
2017.06.12. Intézmény
Tiszavasvári
2017.06.13. Önkormányzat
2017.06.13. Tiszavasvári Bölcsőde
Váci Mihály
2017.06.13. Gimnázium

Városi Kincstár –
2017.06.13. Sportcsarnok
Tiszavasvári
2017.06.
Önkormányzat
Tiszavasvári Város
2017.06.13. Önkormányzata
Egyesített Óvodai
2017.06.14. Intézmény

Konyhai berendezések szállítása
(Kabay iskola – raktár között)
belső festés (Ady E. u. 8. sz. alatt)
Közterületek zöldfelületeinek
kártevőmentesítése
(Május 1. úti temető, Bűdi városrész,
belváros)
Sövényvágás – Minimanó óvoda
Hősök u. padkajavítás, kátyúzás
Üdülőterület – Keleti főcsatorna közötti
átjárók
Kitakarítása
Varázsceruza óvodában kéthetente
fűnyírás

Határi
dő
Elvégezve Visszajelzés

07.19. igen
05.18. igen
sürgő
s
igen
07.13. igen

sürgő
s

Bocskai u.
kivételével
Igen

06.14. igen
06.16. igen

folya
matos
folya
matos
sürgő
s
fősze
zon
előtt
folya
matos

igen
igen
igen

igen
igen

Civil Ház udvarán fűnyírás (3x)
06.15. igen
Gazdasági egység festése (2 fő, 5 nap) 07.16. igen
Zöldhulladék zsákok kiszállítása az
intézménybe
06.14. igen
festés igen
Téglaburk
olat
Szakembe
3. öltöző mosdó festése, külső
rhiány
téglaburkolat felújítása
06.30. Miatt nem
Ifjúság úti (Fülemüle) óvoda előtt
parkoló építése
igen
Keleti főcsatorna – Orgona u. közötti 3 sürgő
átjáró tisztítása
s
igen
Minimanó óvoda, gallyak elszállítása
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06.16. igen

EGYEBEK:
1 Vágóhíd utcai telephely mellől kő- és betontörmelék elszállítása
2 Tiszavasváriban keletkező gally- és ághulladék elszállítása
Üdülőterületen felhalmozott gallyak, ágak összegyűjtése és
3 elszállítása
Járdafelújítás és építésből visszamaradó bontott betontörmelék
4 elszállítása
5 Padkafelújításhoz zúzottkő szállítás
Közterületi padok
6 festése, javítása
7 Gépek karbantartása
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2017.
07.
folya
matos
folya
matos
folya
matos
folya
matos
folya
matos
folya
matos

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Tárgy (6.np.): Tájékoztató a helyi közutak hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről
Előadó:
Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:
Erdei Kolett köztisztviselő
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatást a helyi közutak és hó
eltakarításról és síkosság mentesítéséről.
Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, hogy ha leesik a hó, akkor esetleg van-e megadva valamilyen telefonszám, amit
fel tudnak hívni az emberek, hogy valamilyen problémájuk van a hóeltakarítással?
Badics Ildikó jegyző:
Meg van határozva az utak sorrendje, és ez eddig is így volt. Az önkormányzat honlapján
elérhető. Meg fog jelenni az újságban is az úttakarítási sorrend, és ezt fogja tartani a
szolgáltató.
Munkácsi Mihály alpolgármester:
Megjegyezte, hogy a tájékoztatón van egy telefonszám, amelyen lehet érdeklődni a
hóeltakarítással kapcsolatban.
Szabó András Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője:
Elmondta, hogy közzétettek egy tájékoztatót a honlapjukon, az önkormányzat honlapján és a
Vasvári Hírmondóba is bekerül. Sajnos előfordulhat, hogy már a letakarított járdára tolja rá a
havat a hótoló. A buszmegállók, parkolók, kereskedelmi egységek parkolói nem tartoznak a
feladatkörükbe.
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 helyi közutak hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről” szóló tájékoztatót.
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Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának
módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Hajdu Imre köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
276/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
(amely a 15/2017. (XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Alapító Okiratának módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. tv. 3:109 § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi
határozatot hozza, mint a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja, alapítói jogok gyakorlója:
A Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága által bejegyzett Tiszavasvári Településszolgáltatási
és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely:
4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8.) egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja,
Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4., a társaság Alapító
Okiratát a határozat mellékletének megfelelően módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. alapító okirat
módosításának az aláírására.
A képviselő-testület az alapító okirat módosításának elkészítésére, ellenjegyzésére, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére,
valamint a változásbejegyzéssel kapcsolatosan a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága előtti
eljárásban a társaság képviseletének ellátására Dr. Vaskó Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza,
Korányi F. u. 12. szám, ügyintéző Dr. Vaskó László ügyvéd részére ad megbízást.
A Képviselő-testület felkéri a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a fenti ügyvédi iroda
meghatalmazásával, illetve a fenti ügyvédi iroda közreműködésével intézkedjen az iránt, hogy
a változásbejegyzési eljárás lefolytatásra kerüljön a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
előtt, illetve intézkedjen az iránt, hogy a változásbejegyzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos
iratok a cégbírósághoz határidőig benyújtásra kerüljenek.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat egy példányának
megküldésével a képviselő-testület döntéséről a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. vezető
tisztségviselőjét (ügyvezetőjét) írásban értesítse.
Határidő: Esedékességkor.

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
Szabó András ügyvezető
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1. melléklet a 282/2017 (XI.30.) Kt. számú határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. gazdasági társaság tagja a
társaság 1995. július 10-én kelt, 1996. március 12-én, 1996. november 1-jén, 1998.
március 24-én, 1998. december 30-án, 1999. november 24-én, 2000. január 27-én,
2000. május 2-án, 2003. január 9-én, 2003. április 11-én, 2003. április 30-án, 2003.
szeptember 1-jén, 2007. május 30-án, 2008. április 7-én, 2008. július 17-én, 2009.
május 21-én, 2009. július 14-én, 2011. augusztus 2-án, 2011. november 29-én,
2012. május 24-én, 2012. december 12-én, 2015. június 25-én, 2015. december 17én, 2016. december 22-én, 2017. január 26-án, 2017. május 25-én, 2017. június 29én módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.
1./

Az alapító okirat III. pontja az alábbiak szerint módosul:

III. A TÁRSASÁG FELADATA, A TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a helyi
közügyek valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok elvégzése.
A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja
alapján, a jelen pontban jelzett közfeladat teljesítését szolgáló közhasznú
tevékenységet folytat.
A társaság tevékenysége során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 11. pontjában meghatározott feladatot - helyi
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint 12.
pontjában körülírt helyi közfoglalkoztatás – mint helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatot látja el.
A társaság közhasznú feladatként ellátja továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f) pontja szerint feladatokat - a helyi vízrendezés és
vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés - mint települési önkormányzat
feladatokat.
A társaság Tiszavasvári Város Önkormányzatával a temetőkről és temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. tv. 7. § (3) bek., 42 § ide vonatkozó rendelkezései szerint
kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében ellátja az önkormányzat köztemető
fenntartására vonatkozó kötelezettségét. A fenti törvény 3. § b) pontja, 5. § (3) bek., 7
§ (3) bek. alapján a köztemető fenntartása és üzemeltetése önkormányzati feladat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) bek. 2.
pontja alapján a helyi önkormányzati feladatok különösen a településüzemeltetés
körében a köztemetők kialakítása és fenntartása.
A közhasznú társaság létrehozásának elsődleges célja, hogy biztosítsa Tiszavasvári
Város közigazgatási területén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 13 § vonatkozó rendelkezései szerinti közszolgáltatásokat, a jelen
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alapító okirattal létrehozandó, közhasznú jogállással rendelkező, közhasznú
szervezet működtetésével.
A célok elérése érdekében önkormányzati támogatással és pályázatokon való
részvétellel, pályázatok benyújtásával teremti meg a működtetéséhez és a feladatok
elvégzéséhez szükséges anyagi fedezetet. A közhasznú tevékenységek végzése
során a társaság működési területén élő lakosság is részül a közhasznú
tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásokból.
A társaság az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
vonatkozó jogszabály szerinti adatait, az éves beszámolót valamint annak
közhasznúsági mellékletét a havonta Tiszavasváriban megjelenő Vasvári
Hírmondóban hozza nyilvánosságra.
1. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:
-/-2A társaság közhasznú fő tevékenysége:
37.00’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Köztemető fenntartása, üzemeltetése a helyi önkormányzattal kötött kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretében.
A társaság közhasznú tevékenységét elősegítő tevékenységi körök:
01.13’08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
01.19’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
01.61’08 Növénytermesztési szolgáltatás
02.10’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
23.61’08 Építési betontermék gyártása
23.63’08 Előre kevert beton gyártása
23.69’08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
23.70’08 Kőmegmunkálás
36.00’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.21’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32’08 Hulladék újrahasznosítása
39.00’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11’08 Út, autópálya építése
42.13’08 Híd, alagút építése
42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91’08 Vízi létesítmény építése
42.99’08 Egyéb m.n.s. építés
43.22’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.31’08 Vakolás
43.39’08 Egyéb befejező építés m.n.s
43.99’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
46.74’08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
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47.51’08 Textil-kiskereskedelem
47.78’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.52’08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
52.21’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
55.20’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30’08 Kempingszolgáltatás
55.90’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10’08 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29’08 Egyéb vendéglátás
58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
63.99’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32’08 Ingatlankezelés
69.20’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11’08 Építészmérnöki tevékenység
71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
74.90’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
75.00’08 Állat-egészségügyi ellátás
77.11’08 Személygépjármű kölcsönzése
77.21’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.32’08 Építőipari gép kölcsönzése
77.33’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
-/-381.10’08 Építményüzemeltetés
81.21’08 Általános épülettakarítás
81.22’08 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29’08 Egyéb takarítás
81.30’08 Zöldterület-kezelés
82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.60’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
93.11’08 Sportlétesítmény működtetése
93.13’08 Testedzési szolgáltatás
93.29’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.03’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.04’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az
önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához
szükséges) köti, a társaság e tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti
meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály „ide nem
értve az önkormányzati rendeletet” kivételt nem tesz, a társaság csak akkor
folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói,
illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára
tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt
képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 276/2017. (XI.30.) Kt. sz.
határozatával (amely a 15/2017. (XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)
2017. november 30-án módosította a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. alapító okiratát.
Tiszavasvári, 2017. november 30.

---------------------------------------------------------Tiszavasvári Város Önkormányzata
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ellenjegyzem:
Nyíregyháza, 2017. november 30.

-------------------------------------Dr. Vaskó László
ügyvéd
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Tárgy (8.np.):

Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett
munkájáról
Előadó:
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között
végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően:
Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról
Ssz.
1.
október 27. péntek
2.
október 30. hétfő
3.
4.
5.
október 31. kedd
6.
7.
november 07. kedd
8.
9.
november 09.
csütörtök
10.
11. november 10. péntek
12. november 13. hétfő
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

KEF Sport rendezvény
Városi Sportcsarnok
Leányvári Attila TAO pályázattal kapcsolatban
Nácsa Balázs Tiszavasvári Sportegyesület elnöke
Németh Zoltán tűzoltóparancsnok
Kacári István a Hankó László Zeneiskola igazgatója
Olimpiai Baráti Kör Rendezvénye
Rendkívüli Képviselő-testületi ülés
dr. Vaskó László Ügyvéd Úr
Nyíregyháza Kormányhivatal, függőben lévő engedélyek ügyében
Szabó András TIVA-SZOLG ügyvezetője
Nyíregyházi Járásbíróság
Nyíregyházi Református Templom
"Reformáció 500"
Rozgonyi Zoltán
Németh Zoltán tűzoltóparancsnok

november 14. kedd
november 16.
csütörtök
Sz-Sz-B Megyei Közgyűlés
november 17. péntek Kiss László
november 21. kedd

Budapest-Állatmenhely kialakításával kapcsolatban, Elnökségi ülés

november 23.
csütörtök

Debrecen Dr. Fodor Mariann
Kulcsné Mária, Revolution táncverseny megbeszélése
november 24. péntek Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakközépiskola
Szalagavató Ünnepsége
Kornisné Központ
november 27. hétfő Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka
intézményvezetője

A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról.
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Tárgy (9.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról
szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Badics Ildikó jegyző
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a rendelet-tervezet elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2017. (XII.01.)
önkormányzati rendelete
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és nem lakás célú helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi
LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tiszavasvári Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati
rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és Szociális
és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe
e rendelet 1. melléklete lép.
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2.§ Ez a rendelet 2018. január 01-én lép hatályba.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. december 01.
Badics Ildikó
jegyző

1. melléklet a 31/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletének
1. melléklete
az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi bérleti díjairól
1) Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi lakbére 2018. január 01-től a következő:
259 Ft/m2/hó
239 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
87 Ft/m2/hó

a./ összkomfortos lakás esetén:
b./ komfortos lakás esetén:
c./ félkomfortos lakás esetén:
d./ komfort nélküli lakás esetén:

359 Ft/m2/hó

2) Költségelven megállapított bérleti díj:

3) Piaci alapon számított bérleti díj: a pályázati eljárásban ajánlott bérleti díj, amely nem lehet kevesebb
attól, mintha a lakás bérleti díja költségelven kerülne megállapításra.
4) Vendéglakás használatba adása térítésmentes
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A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
31/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján az önkormányzati lakások lakbérének mértékét önkormányzati rendelet szabályozza.
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Lakásrendelet) 27.§ (1) bekezdése szerint a bérlakások havi bérleti díjának mértékét a Képviselő-testület
állapítja meg.
2. Részletes indokolás
1. §-hoz
Az önkormányzati Lakásrendelet felhatalmazása alapján a Képviselő-testület évente felülvizsgálhatja az
önkormányzati lakások lakbérét és azt, amennyiben szükségesnek látja, megemelheti.
Az Önkormányzat költségvetésére tekintettel szükséges az önkormányzati bevételek növelése, ezért
indokolt a lakbér mértékének - az emelést megelőző év inflációjának mértékével történő - emelése.
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Tárgy: (10.np):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Badics Ildikó jegyző
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
rendelet-tervezet elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
32/2017. (XI.30.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Tv. 6. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.24.
pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, az
5. melléklet 1.15. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és
Humán Bizottság, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.
§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó
Központ véleményének kikérésével- a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § (1) A rendelet megállapítja Tiszavasvári Város közigazgatási területére vonatkozóan a
háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, valamint az iskola-egészségügyi
körzetek számát, illetve az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.
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2. A rendelet hatálya
2. § (1) A Rendelet hatálya kiterjed Tiszavasvári Város közigazgatási területén a háziorvosi, a
házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, alapellátást végző szolgáltatókra, az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.
3. Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek
3. § (1) Tiszavasvári város közigazgatási területén hat háziorvosi ellátási körzet működik,
melyek területi leírását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Tiszavasvári város közigazgatási területén három házi gyermekorvosi ellátási körzet
működik, melyek területi leírását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. Fogorvosi körzetek
4.§ (1) Tiszavasvári város közigazgatási területén három fogorvosi ellátási körzet működik,
melyek területi leírását e rendelet 3. melléklete határozza meg.
5. A védőnői ellátás körzetei
5.§ (1) Tiszavasvári város közigazgatási területén kilenc védőnői ellátási körzet működik,
melyek területi leírását e rendelet 4. melléklete határozza meg.
6. Ügyeleti ellátás
6.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátást ügyeleti ellátásra kötött megállapodás útján biztosítja
Tiszavasvári város közigazgatási területére kiterjedően.
(2) A Központi Orvosi Ügyelet székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 10. szám
7. Iskola-egészségügyi ellátás
7.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaegészségügyi ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja, melyek iskolaegészségügyi ellátáshoz tartozó oktatási intézmény leírását e rendelet 1. és 2. melléklete
tartalmazza.
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Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység körzeteinek
megállapításáról szóló 15/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet.
Tiszavasvári, 2017. november 30.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30.

Badics Ildikó
jegyző
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1. melléklet a 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Háziorvosi ellátási körzetek
I. sz. körzet
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Utca neve
Aradi vértanúk utca
Benczúr Gyula utca
Berzsenyi Dániel utca
Eszterházy utca
Fehértói utca
Gergely Deák utca
Gyár utca
Irinyi János utca
Kabay János utca
Kelp Ilona utca
Kinizsi utca páros
Kossuth 9-től páratlan végig
Kőrösi Csoma Sándor utca
Nánási út
Rákóczi utca
Somogyi Béla utca
Sporttelep
Széles utca páratlan
Vas Gereben utca
Vasút utca
Gombás András utca
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II. sz. körzet
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Utca neve
Adria utca 9.-től végig
Ady Endre utca
Alkotás utca
Könyves Kálmán utca
Árpád utca 13-tól 33-ig páratlan
Bacsó Béla utca
Bajcsy-Zsilinszky utca 2-62 páros, 1-17
páratlan
Bethlen utca
Bocskai utca
Boglárka utca
Budai Nagy Antal utca
Damjanich utca
Esze Tamás utca
Február 1. utca
Fenyő utca
Hankó László utca
Garami Ernő utca
Gyóni Géza utca
Hajnal utca
Hétvezér utca
Honfoglalás utca
Honvéd utca
Illés Béla utca
Kálvin utca
Kárpát utca
Kinizsi utca páratlan
Kossuth Lajos utca 1-től 7-ig páratlan
Köztársaság utca
Krúdy Gyula utca
Lehel köz
Március 21. utca
Mártírok utca
Mikszáth Kálmán utca
Nyírfa utca
Orgona utca
Alberth Béla utca
Urbán Béla utca
Rozmaring utca
Rózsa utca
Schönherz Zoltán utca
Széles utca 22-től 38-ig páros
Szellő utca
Szivárvány utca
Tiszavirág utca
Dr. Lévai Sándor utca
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46.
47.
48.
49.

Bagdi Lajos utca
Wesselényi utca
Zrínyi utca 2.-től 18-ig és 1.-től 17.-ig
Thököly Imre utca
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III. sz. körzet
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Utca neve
Balassi Bálint utca
Béke utca
Erdő utca
Erkel Ferenc utca
Gépállomás utca
Hősök utca 27-től végig,14-től
végig
Ifjúság utca
Jókai utca
Katona József utca
Királytelki út
Kiss utca
Kossuth Lajos utca páros
Lónyai utca
Madách utca
Nyíregyházi út
Őz utca
Petőfi a Táncsics utcáig
Szabolcsvezér utca
Szarvas utca
Széles utca 40-től végig
Táncsics Mihály utca páratlan
Toldi utca
Vörösmarty utca
Vörösvári utca
Szögi Lajos utca
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IV. sz. körzet
Sorszám
Utca neve
1.
Arany János utca
2.
Árpád utca 66-tól végig, 35-től
végig
3.
Babits Mihály utca
4.
Bajcsy-Zsilinszky utca 19-től végig
5.
Dózsa György utca
6.
Gábor Áron utca
7.
Gárdonyi utca
8.
Hősök utca 25-ig páratlan, 12-ig
páros
9.
József Attila utca
10.
Kisfaludy utca
11.
Kunfi Zsigmond utca
12.
Mátyás király utca
13.
Nép utca
14.
Károly Róbert utca
15.
Pethe Ferenc utca
16.
Petőfi a Táncsicstól végig
17.
Sopron utca
18.
Széles utca 2-től 20-ig páros
19.
Táncsics Mihály utca páros
20.
Váci
Mihály
Tagintézmény
(Hétvezér u. 19.)
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V. sz. körzet
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Utca neve
Akác utca
Alkotmány utca
Attila utca
Batthyány utca
Bereznai utca
Csapó utca
Császár köz
Csillag utca
Dankó tanya
Deák Ferenc utca
Déryné utca
Dobó István utca
Dobó Katalin utca
Egység utca
Egyház köz
Eötvös utca
Gátőrház
Károli Gáspár utca
Hajózsilip
Haladás utca
Dessewffy utca
Hunyadi utca
Iskola utca
Kiss Ernő utca
Korondi Béla utca
Kőkút utca
Kodály Zoltán utca
Csontváry utca
Makarenkó utca
Mák utca
Mester utca
Mihálytelep
Nagy Sándor utca
Nyíl utca
Pálffy utca
Polgári út
Salétromkert
Sólyom utca
Szabolcska Mihály utca
Széchenyi utca
Szegfű utca
Szél utca
Szent István utca
Szilágyi utca
Szőlőskert
Szőnyi Tibor utca
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47.
48.
49.
50.
51.

Temető utca
Szabó Magda utca
Vasvári Pál utca 57/a-tól végig, 64/a-tól
végig
Víg utca
Víz utca
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VI. sz. körzet
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Utca neve
Adria utca 9.-ig
Állomás utca
Árpád utca 2.-től 48.-ig, 1.-től 13.-ig
Attila tér
Bajcsy-Zsilinszky utca 64.-től végig
Bartók Béla utca
Báthori utca
Bem utca
Bercsényi utca
Bessenyei utca
Csalogány utca
Csokonai utca
Fecske-köz köz
Frankel Leó utca
Hableány utca
Hársfa utca
Jázmin utca
Kabay József utca
Kabók Lajos utca
Keskeny utca
Május 1. utca
Margaréta utca
Móricz Zsigmond utca
Munka utca
Nagybecskerek utca
Nefelejcs utca
Nyár utca
Nyárfa utca
Október 6. utca
Pázsit utca
Pillangó utca
Mária Terézia utca
Géza fejedelem utca
Tavasz utca
Tompa Mihály utca
Tölgyes utca
Vágóhíd utca
Vásár tér
Vasas utca
Vasvári Pál utca 57/a-ig páratlan,
64/a-ig páros
Vízmű utca
Zrínyi utca 19-től végig, 20-tól végig
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2. melléklet a 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Házi gyermekorvosi ellátási körzetek
I. sz. körzet
Sorszám
Utca neve
1.
Akác utca
2.
Alkotmány utca
3.

Állomás utca

4.

Árpád utca

5.

Attila utca

6.

Bartók Béla utca

7.

Báthori utca

8.

Batthyány utca

9.

Bem utca

10.

Bercsényi utca

11.

Bereznai utca

12.

Bessenyei utca

13.

Bethlen utca

14.

Csapó utca

15.

Császár köz

16.

Csillag utca

17.

Csokonai utca

18.

Damjanich utca

19.

Dankó tanya

20.

Deák Ferenc utca

21.

Déryné utca

22.

Dobó István utca

23.

Dobó Katalin utca

24.

Egyház köz

25.

Egység utca

26.

Eötvös utca

27.

Esze Tamás utca

28.

Fecske-köz köz

29.

Frankel Leó utca

30.

Hankó László utca

31.

Gátőrház

32.

Károli Gáspár utca
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33.

Hajózsilip

34.

Haladás utca

35.

Dessewffy utca

36.

Hunyadi utca

37.

Iskola utca

38.

Kabók Lajos utca

39.

Kiss Ernő utca

40.

Korondi Béla utca

41.

Kőkút utca

42.

Kodály Zoltán utca

43.

Csontváry utca

44.

Május 1. utca

45.

Mák utca

46.

Makarenkó utca

47.

Mester utca

48.

Mihálytelep
Mikszáth
Kálmán
utca
Móricz
Zsigmond
utca

49.
50.
51.

Munka utca

52.

Nagy Sándor utca

53.

Nagybecskerek utca

54.

Nyíl utca

55.

Október 6. utca

56.

Pálffy utca

57.

Polgári út

58.

Salétromkert

59.

Géza fejedelem utca
Schönherz
Zoltán
utca

60.
61.
62.

Sólyom utca
Szabolcska
utca

63.

Széchenyi utca

64.

Szegfű utca

65.

Szél utca

66.

Szent István utca

67.

Szilágyi utca
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Mihály

68.

Szőlőskert

69.

Szőnyi Tibor utca

70.

Temető utca

71.

Szabó Magda utca

72.

Tompa Mihály utca

73.
74.

Vásártér utca
Vasvári
Pál
páratlan

75.

Víg utca

76.

Víz utca

77.

Wesselényi utca

78.

Zrínyi utca
Tiszavasvári
Általános
Iskola
Vasvári Pál Iskolai
Egység (Vasvári Pál
u. 97/a)

79.
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utca

II. sz. körzet
Sorszám
Utca neve
1.
Arany János utca
2.
Babits Mihály utca
3.

Bajcsy-Zsilinszky utca

4.

Balassi Bálint utca

5.

Béke utca

6.

Budai Nagy Antal utca

7.

Dózsa György utca

8.

Erdő utca

9.

Erkel Ferenc utca

10.

Gábor Áron utca

11.

Garami Ernő utca

12.

Gárdonyi utca

13.

Gépállomás utca

14.

Honfoglalás utca

15.

Honvéd utca

16.

Hősök utca

17.

Ifjúság utca

18.

József Attila utca

19.

Kálvin utca

20.

Kárpát utca

21.

Katona József utca

22.

Kisfaludy utca

23.

Kiss utca

24.

Krúdy Gyula utca

25.

Kunfi Zsigmond utca

26.

Lehel köz

27.

Lónyai utca

28.

Madách utca

29.

Mátyás király utca

30.

Nép utca

31.

Őz utca

32.

Károly Róbert utca

33.

Pethe Ferenc utca

34.

Petőfi utca
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35.

Alberth Béla utca

36.

Urbán Béla utca

37.

Sopron utca

38.

Szabolcsvezér utca

39.

Szarvas utca

40.

Széles utca 38-tól

41.

Táncsics Mihály utca

42.

Toldi utca

43.

Vízmű utca

44.

Vörösmarty utca

45.

Vörösvári utca

46.

Szögi Lajos utca
Tiszavasvári Általános
Iskola Kabay János
Iskola Egység (Ifjúság
u. 8.)
1-2-3-4. évfolyam
Magiszter Alapítványi
Óvoda,
Általános
Iskola, Szakiskola és
Középiskola
1-2-3-4.
évfolyam,
Óvodai
csoportok
(Petőfi u. 6-8, Kossuth
u. 76, Petőfi u. 4, Petőfi
u. 24.)

47.

48.
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III. sz. körzet

Sorszám
Utca neve
1.
Adria utca
2.
Ady Endre utca
3.

Könyves Kálmán utca

4.

Aradi vértanúk utca

5.

Bacsó Béla utca

6.

Benczúr Gyula utca

7.

Berzsenyi Dániel utca

8.

Bocskai utca

9.

Eszterházy utca

10.

Február 1. utca

11.

Fehértói utca

12.

Fenyő utca

13.

Gergely Deák utca

14.

Gyár utca

15.

Gyóni Géza utca

16.

Hársfa utca

17.

Hétvezér utca

18.

Illés Béla utca

19.

Irinyi János utca

20.

Jókai utca

21.

Kabay János utca

22.

Kabay József utca

23.

Kelp Ilona utca

24.

Keskeny utca

25.

Kinizsi utca

26.

Kossuth Lajos utca

27.
28.

Köztársaság utca
Kőrösi Csoma Sándor
utca

29.

Március 21. utca

30.

Mártírok utca

31.

Nánási út

32.

Nyírfa utca

33.

Rákóczi utca
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34.

Mária Terézia utca

35.

Somogyi Béla utca

36.

Széles utca 38-ig

37.

Dr. Lévai Sándor utca

38.

Üdülőtelep

39.

Vágóhíd utca

40.

Vas Gereben utca

41.

Vasas utca

42.

Vasút utca

43.

Vasvári Pál utca páros

44.

Bagdi Lajos utca

45.

Gombás András utca

46.

Thököly Imre utca
Tiszavasvári
Általános
Iskola
Kabay János Iskola
Egység (Ifjúság u. 8.)
5-6-7-8. évfolyam
Magiszter Alapítványi
Óvoda,
Általános
Iskola, Szakiskola és
Középiskola 5-6-7-8.
évfolyam
(Kossuth
u.
76,
Petőfi u. 6-8)
Tiszavasvári
Egyesített
Óvodai
Intézmény
(Ifjúság
u.
8,
Egység u. 4 f,g.,
Vasvári Pál u. 67/a,
Gombás András u.
10/a )

47.

48.

49.
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3. melléklet a 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Fogorvosi ellátási körzetek
I. sz. körzet
Sorszám
1.

Utca neve
Alkotás utca

2.

Állomás utca

3.

Arany János utca

4.

Árpád utca

5.
6.

Babits Mihály utca
Bajcsy-Zsilinszky
utca

7.

Balassi Bálint utca

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bem utca
Bessenyei utca
Budai Nagy Antal
utca
Csokonai utca
Dózsa György utca
Fecske-köz

14.

Gábor Áron utca

15.

Garami Ernő utca

16.

Gárdonyi utca

17.

Gépállomás utca

18.

Hétvezér utca

19.

Honfoglalás utca

20.

Honvéd utca

21.

Hősök utca

22.

Ifjúság utca

23.

Jókai utca

24.

József Attila utca

25.

Kabók Lajos utca

26.

Kálvin utca

27.

Kárpát utca

28.

Kisfaludy utca
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29.

Kunfi Zsigmond utca

30.

Lehel köz

31.

Lónyai utca

32.

Május 1. utca

33.

Mátyás király utca

34.

Nagybecskerek utca

35.

Nép utca

36.

Őz utca

37.

Károly Róbert utca

38.

Pethe Ferenc utca

39.

Petőfi utca

40.

Urbán Béla utca

41.
42.
43.
44.
45.

Sopron utca
Szabolcsvezér utca
Szarvas utca
Táncsics
Mihály
utca
Toldi utca

46.

Tompa Mihály utca

47.

Vásártér utca

48.

Vízmű utca

49.

Vörösmarty utca

50.

Szögi Lajos utca
Tiszavasvári
Általános
Iskola
Kabay
János
Iskolai
Egység
(Ifjúság u. 8.)
Magiszter
Alapítványi Óvoda,
Általános
Iskola,
Szakiskola
és
Középiskola
(Kossuth u. 76,
Petőfi u.6-8)
(5-6-7-8. évfolyam)
Tiszavasvári
Egyesített Óvodai
Intézmény (Ifjúság
u.
8,
Gombás

51.

52.

53.
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András u. 10/a)
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II. sz. körzet
Sorszám
1.
2.

Utca neve
Adria utca
Ady Endre utca

3.

Akác utca

4.

Alkotmány utca

5.

Attila tér+Attila utca

6.

Bartók Béla utca

7.

Báthori utca

8.

Batthyány utca

9.

Bercsényi utca

10.
11.

Bereznai utca
Bethlen utca

12.

Csalogány utca

13.

Csapó utca

14.

Császár köz

15.
16.

Csillag utca
Damjanich utca

17.

Dankó tanya

18.

Deák Ferenc utca

19.

Déryné utca

20.

Dobó István utca

21.

Dobó Katalin utca

22.

Egyház köz

23.

Egység utca

24.

Eötvös utca

25.

Esze Tamás utca

26.

Frankel Leó utca

27.

Fürdő sor

28.

Hankó László utca

29.

Gátőrház

30.

Gólya utca

31.

Károli Gáspár utca

115

32.
33.

Hableány utca
Hajnal utca

34.

Hajózsilip

35.

Haladás utca

36.
37.
38.
39.

Dessewffy utca
Hársfa utca
Hunyadi utca
Iskola utca

40.

Jázmin utca

41.

Kabay József utca

42.

Kiss Ernő utca

43.

Korondi Béla utca

44.

Kőkút utca

45.

Kodály Zoltán utca

46.

Csontváry utca

47.

Mák utca

48.

Makarenkó utca

49.

Margaréta utca

50.

Mester utca

51.

Mihálytelep

52.

Mikszáth Kálmán utca

53.

Móricz Zsigmond utca

54.
55.
56.

Munka utca
Nagy Sándor utca
Nefelejcs utca

57.

Nyár utca

58.

Nyárfa utca

59.

Nyíl utca

60.

Október 6. utca

61.

Pálffy utca

62.

Pázsit utca

63.

Pillangó utca

64.

Polgári út
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65.

Mária Terézia utca

66.

Salétromkert

67.

Géza fejedelem utca
Schönherz
Zoltán
utca

68.
69.
70.

Sólyom utca
Szabolcska
utca

71.

Széchenyi utca

72.

Szegfű utca

73.

Szél utca

74.

Szent István utca

75.

Szilágyi utca

76.

Szőlőskert

77.

Szőnyi Tibor utca

78.

Mihály

Tavasz utca

79.

Temető utca

80.

Szabó Magda utca

81.

Tölgyes utca

82.

Vágóhíd utca

83.

Vasas utca

84.

Vasvári Pál utca

85.

Víg utca

86.

Víz utca

87.

Wesselényi utca

88.

Zrínyi utca
Tiszavasvári
Általános
Iskola
Vasvári Pál Iskolai
Egység (Vasvári Pál
97/a)
Magiszter
Alapítványi Óvoda,
Általános
Iskola,
Szakiskola
és
Középiskola
(Óvodai csoportok)
(Petőfi u.4., Petőfi u.
24.)

89.

90.
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91.

92.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Tiszavasvári
Középiskola,
Szakiskola
és
Kollégium
(szakiskolai
évfolyamok)
(Petőfi u.1.)
Tiszavasvári
Egyesített
Óvodai
Intézmény (Egység
u.
4.
f.
g.,
Vasvári Pál u. 67/a)
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III. sz. körzet
Sorszám
1.

Utca neve
Könyves Kálmán utca

2.

Aradi vértanúk utca

3.

Bacsó Béla utca

4.

Béke utca

5.

Benczúr Gyula utca

6.

Berzsenyi Dániel utca

7.

Bocskai utca

8.

Boglárka utca

9.

Eszterházy utca

10.

Erdő utca

11.

Erkel Ferenc utca

12.

Február 1. utca

13.

Fehértói utca

14.

Fenyő utca

15.

Gergely Deák utca

16.

Gyár utca

17.

Gyóni Géza utca

18.

Illés Béla utca

19.

Irinyi János utca

20.

Kabay János utca

21.

Katona József utca

22.
23.
24.
25.
26.

Kelp Ilona utca
Keskeny utca
Kinizsi utca
Kiss utca

27.

Kossuth Lajos utca
Kőrösi Csoma Sándor
utca

28.

Köztársaság utca

29.

Krúdy Gyula utca

30.

Madách utca
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31.

Március 21. utca

32.

Mártírok utca

33.

Nánási út

34.

Nyírfa utca

35.

Orgona utca

36.

Alberth Béla utca

37.

Rákóczi utca

38.
39.
40.

Rozmaring utca
Somogyi Béla utca
Sporttelep

41.

Széles utca

42.

Szellő utca

43.

Szivárvány utca

44.

Tiszavirág utca

45.

Dr. Lévai Sándor utca

46.
47.
48.

Vas Gereben utca
Vasút utca
Bagdi Lajos utca

49.

Gombás András utca

50.

Vörösvári utca

51.

Thököly Imre utca
Magiszter
Alapítványi Óvoda,
Általános
Iskola,
Szakiskola
és
Középiskola
(1-2-3-4. évfolyam)
(Kossuth
u.
76,
Petőfi u. 6-8.)
Váci
Mihály
Tagintézmény
(Hétvezér u. 19.)

52.

53.
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4. melléklet a 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Védőnői körzetek utcajegyzéke
I.körzet
1.

Aradi u.9-23.

2.

Aradi u.10-40.,

3.

Benczúr Gyula u.1-18.

4.

Berzsenyi u.1-24.

5.

Erdő u.1-32.

6.

Eszterházy u.1-20.

7.

Fehértói u.1-191.

8.

Gergely Deák u.1-26.

9.

Gombás András u.1-52.

10.

Gyár u.1-15.

11.

Kabay János u.1-25.

12.

Kelp Ilona u.1-8.

13.

Keskeny utca 73-89.

14.

Keskeny utca 78-84.

15.

Kiss u.1-50.

16.

Kőrösi Csoma Sándor u.1-25.

17.

Nánási u.1-2.

18.

Somogyi Béla u.1-15.

19.

Sporttelep u.1-2.

20.

Szarvas u.1-16.

21.

Széles u.76-86.

22.

Vas Gereben u.1-21.

23.

Vasút u. 1-21.

24.

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény – Varázsceruza
Óvoda (4440 Tiszavasvári Gombás András u. 8. B. épület)

121

II. körzet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Adria utca 1-23.
Albert Béla utca 1-25.
Aradi Vértanúk utca 1-7., 2-8.
Bacsó Béla utca 1-8.
Bagdi Lajos utca 10.
Bartók Béla utca 1-7.
Bercsényi utca 1-20.
Berzsenyi Dániel utca 1-24.
Bethlen utca 1-15.
Bocskai utca 1-139.
Báthori utca 1-29.
Dr. Lévai Sándor utca 1-7.
Február 1. utca 1-15.
Fenyő utca 1-5.
Frankel Leó utca 1-2.
Géza fejedelem utca 1-10.
Gyóni Géza utca 1-13.
Hársfa utca 1-4.
Illés Béla utca 1-8.
Irinyi János utca 1-22.
Kabay József utca 1-22.
Keskeny utca 22-62.
Kinizsi utca 1-83.
Kossuth utca 1- 37. Páratlan oldal
Krúdy Gyula utca 1-20.
Könyves Kálmán utca 1-3.
Köztársaság utca 1-5.
Munka utca 1-4.
Március 21. utca 1-12.
Mária Terézia utca 1-6.
Mártírok utca 1-17.
Nyírfa utca 1-2.
Október 6. utca 1-8.
Rákóczi utca 1-5.
Schönherz utca 1-17.
Széles utca 13-17, 30-54.
Thököly Imre utca 1-10.
Vasas utca 1-9.
Vasvári Pál utca 1-49, 2-54.
Vágóhíd utca 1-8.
Városháza tér
Wesselényi utca 1-20.
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43.
44.

Zrínyi utca 1-35.
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény – Fülemüle Zöld
Óvoda (4440 Tiszavasvári, Ifjúsági utca. 8.)
III. körzet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Árpád u.37.-72.
Arany J.u.1-30.
Babits u.1-13.
Balassi B.u.1-8.
Budai-Nagy Antal u.1-4.
Béke u.1-10.
Dorogi u.1-6.
Dózsa Gyu.1-49.
Erkel u.1-4.
Gábor Á.u.1-10.
Gárdonyi u.1-21.
Honfoglalás u.1-20.
Honvéd u.1-12.
Hősök u.1-57.
Ifjúság u.1-13.
Jókai u.1-22.
József A. u.1-28.
Károly Róbert u.1-17.
Keskeny u.61-74.
Királyteleki u.1-6.
Kisfaludy u.1-10.
Kossuth u.26-79.
Kunfi Zsigmond u.1-4.
Lónyai u.1-40.
Madách u.1-102.
Mátyás Király u.1-12.
Őz u.1-16.
Pethe Ferenc u.1-39.
Petőfi u. 1-18.
Sopron u. 1-18.
Szabolcsvezér u. 1-26.
Széles u.54-62.
Szögi L.u.1-17.
Toldi u.1-7.
Táncsics u.1-42.
Vörösmarty u.1-30.
Vörösvári u.1-58.
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38.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Tiszavasvári Tagintézménye (Petőfi utca 4.)
IV. körzet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ady E. u. 1-14.
Akác u. 1-6.
Állomás u. 1-40.
Árpád u. 1-35.
Árpád u. 2-46.
Bajcsy-Zs. u 1-100.
Bem u. 1-13.
Bereznai u. 1-50.
Bessenyei u. 1-14.
Csapó u- 1-3.
Csokonay u. 1-23.
Damjanich u. 1-15.
Egység u. 1-20.
Esze Tamás u. 1-7.
Fecske köz 1-8.
Hankó László 1-29.
Kabók Lajos u. 1-11.
Katona József u. 1-30.
Keskeny u. 10-20.
Keskeny u. 13-35.
Kodály u. 1-53.
Kőkút u. 1-2.
Május 1. út 1-19.
Mák u. 1-13.
Makarenkó u. 1-35.
Mikszáth u. 1-10.
Móricz Zs. u. 1-17.
Nagybecskerek u. 1-35.
Nyíl u. 1-5.
Pálffy u. 1-22.
Sólyom u. 1-19.
Szabó Magda u. 1-69.
Széchenyi u. 1-25.
Széles u.10-20.
Széles u. 13-35.
Szilágyi u. 1-18.
Tompa M. u. 1-17.
Vásártér u. 1-46.
Víz u. 1-18.
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40.
41.
42.

Vízmű u. 1-18.
Korondi u. 1-50.
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény – Lurkó-Kuckó Óvoda
(4440 Tiszavasvári, Egység u. 4. F-G)

V.körzet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Attila u.1-11.
Dobó K. 1-21.
Déryné u. 1-36.
Egyház köz 1-5.
Eötvös u. 1-16.
Gátőrház u.
Hajózsilip u.0.
Haladás tanya 1-3.
Hunyadi u.1-11.
Iskola u.1-21.
Keleti u 0.
Kiss Ernő u 1-17.
Mester 1-50.
Nagy S.1-24.
Polgári u.1.
Alkotmány u.1-20.
Batthyány 1-14.
Csillag u. 1-24.
Csontváry u.1-26.
Dankó tanya 1-16.
Dessewffy u.1-19.
Deák F.u.1-39.
Dobó I. u. 1-11.
Mihálytelep u 1-8.
Császárköz 1-6.
Salétromkert u.1-15.
Szabolcska u.1-23.
Szegfű u.1.
Szent I. u.1-30.
Szél u.1-6.
Szőnyi 1-16.
Temető u.1-32.
Vasvári P.u.49-164.
Vasvári P.u.54-164.
Víg u.1-37.
Kossuth u.2-24.
Boglárka u.1-50.
Csalogány u.1-50.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Hableány u.1-50.
Hajnal u.1-50.
Jázmin u.1-50.
Nefelejcs u.1-100.
Nyár u.1-50.
Nyárfa u. 1-50.
Orgona u. 1-50.
Pázsit u. 1-50.
Pillangó u. 1-50.
Rozmaring u.1-50.
Szellő u. 1-50.
Szivárvány u. 1-50.
Tavasz u. 1-50.
Tiszavirág u. 1-50.
Margaréta u. 1-50.
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény – Minimanó Óvoda
(4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 67/a.)

VI. körzet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkotás u. 1-4.
Garami Ernő u. 1-7.
Hétvezér u. 1-19.
Keskeny u. 2-8.
Keskeny u. 1-11.
Kálvin u.1-28.
Kárpát u. 1-25.
Lehel köz 1-6.
Nép u. 1-3.
Széles u. 2-10.
Urbán Béla u.1-13.
Szorgalmatos ellátási szerződés alapján

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Galamb u. 1-41.
Határ u. 1-7.
Klapka u. 1-43.
Körte u. 1-62.
Közép u. 1-2.
Mező u.1-49.
Munkácsy u. 1-52.
Pacsirta u. 1-50.
Perczel Mór u.1-24.
Sugár u. 1-34.
Szőlő u. 1-14.
Virág u. 1-19.
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24.
25.

Mesekert Óvoda, Bölcsőde és Konyha (Szorgalmatos)
4441 Szorgalmatos, Munkácsy út 25.
Deák Ferenc Általános Iskola 4441 Szorgalmatos Közép út 11.
Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
(9. évfolyam szociális gondozó)
VII. körzet

1.

Gépállomás u. 1-82.
Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma

2.

(4440 Tiszavasvári, Petőfi 1.)

VIII. körzet
1.
2.

Tiszavasvári Általános Iskola Tiszavasvári, Ifjúság út 8.,
Tiszavasvári Általános Iskola
Tiszavasvári, Vasvári Pál út. 97/a. telephely.
IX. körzet

1.

Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium Magiszter Alapítványi
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári
Tagintézménye (4440 Tiszavasvári, Kossuth 76.)
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Tárgy: (11np.):

Előterjesztés a mezei őrszolgálatról szóló 21/2017. (VII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Badics Ildikó jegyző
Erdei Kolett köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Erdei Kolett témafelelős szóbeli kiegészítése:
A rendelet-tervezetet szükséges kiegészíteni egy újabb szakasszal, amely határidőt állapít meg
arra nézve, hogyha a rendelkezésre álló adatok alapján kerül megállapításra a fizetendő
mezőőri járulék, akkor a kötelezettnek a fizetési kötelezettséget megállapító határozat
jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül kell a mezőőri járulékot megfizetnie.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a rendelet 3. §-a
(4a) bekezdéssel egészül ki, hogy 8 napon belül kell befizetni a járulékot.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2017. (XI.30.)
önkormányzati rendelete
A mezei őrszolgálatról szóló 21/2017.(VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres őrségről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. 7. pontja, 1. 12.
pontja, valamint 1. 22. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A mezei őrszolgálatról szóló 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § - a a
következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
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,, A kötelezett 1. melléklet szerinti földhasználatra vonatkozó nyilatkozata hiányában az
ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik a mezőőri járulék fizetési kötelezettség
megállapítása.”
2. § A mezei őrszolgálatról szóló 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet 3. § - a a
következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
,, A (2a) bekezdés esetén megállapított mezőőri járulékot a kötelezettnek a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül kell megfizetnie.
3. § Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba.
Tiszavasvári, 2017. november 30.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30.

Badics Ildikó
jegyző
A 21/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (XI.30.)
önkormányzati rendelet
1. Általános indoklás
A fegyveres őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tiszavasvári Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben szabályozza a mezei őrszolgálat
létesítését és működését, valamint a mezőőri járulék mértékét, megfizetésének módját. A
mezei őrszolgálatról szóló rendelet megalkotását a földtulajdonosokhoz, földhasználókhoz, és
a lakossághoz való igazodás, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek
való megfelelőség indokolja.

2. Részletes indoklás
1. §-hoz
A mezőőri járulék megfizetési módját határozza meg arra az esetre vonatkozóan, ha a
kötelezett nyilatkozattételi kötelezettségének nem tett eleget.
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2. §-hoz
A mezőőri járulék megfizetésének módjáról rendelkezik, abban az esetben, ha nyilatkozattétel
hiányában, az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kerül megállapításra a fizetési
kötelezettség.
3.

§-hoz

A hatályba lépésről rendelkezik.

Tárgy (12.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az építményadóról szóló 17/2014. (V.30.) rendelet
módosításáról
Badics Ildikó jegyző
Gulyás Gabriella köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2017.(XI.30.) önkormányzati
rendelete
az építményadóról szóló 17/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§.-ának (1) bekezdésében és a
6.§-ban kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 42.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva – a Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló
35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.8., 1.24. pontja által biztosított
véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével - a következőket rendeli el:
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1.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe az alábbi 3. § lép:

17/2014.(V.30.)

3.§ (1) Az építményadó mértéke a 2.§ szerinti terület alapján a következő:
0 – 1000 m2-ig
1000 m2 fölötti rész

500,- Ft/ m2
400,- Ft/ m2 .

(2) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 0 Ft/ m2.
2.§ (1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.
Tiszavasvári, 2017. november 30.

Dr. Fülöp Erik
Badics Ildikó
polgármester
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. november 30-án.

Badics Ildikó
jegyző

Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (1) bekezdése alapján települési önkormányzat
képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be, a 6.§-ban
kapott felhatalmazás alapján a már bevezetett adót módosíthatja.

2. Részletes indokolás
Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII.
törvény 2018. január 1-től hatályba lépő 2-6.§-ai módosítják a helyi adóról szóló 1990. évi C.
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törvény építményadóra vonatkozó rendelkezéseit, mely alapján adóköteles az önkormányzat
illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény
szerinti reklámhordozó. Reklámhordozók esetében az adó alapja a reklámhordozó,
reklámközzétételére használható, m2-ben – két tizedes jegy pontossággal számított felülete.
Reklámhordozó esetében az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári
Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.
A Htv. módosítása miatt az építményadó rendeletünket szükséges módosítani.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmező rendelkezése szerint a
reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény
szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz,
berendezés, létesítmény. A reklám a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti gazdasági reklám, ide nem értve
a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a
vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati
felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések
közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett,
kisméretű hirdetéseket.
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Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a rendőri szervek értékeléséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a
határozat-tervezet elfogadását.
Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Javasolta, hogy a kérdőív végén, ahol be kell jelölni a 3 legfontosabbat, már 5 van bejelölve.
A drogmegelőzés, fiatalok tájékoztatása, véleménye szerint ez most elégséges, rendszeresen
mennek az iskolába. Inkább a gyalogos és gépkocsis járőr jelenlétére mondaná azt, hogy első
is lehetne.
Badics Ildikó jegyző:
Megjegyezte, hogy ez nem sorrend. Nem lehet rangsorolni, hogy melyik az első.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Amennyiben a képviselő-testület mindegyiket fontosnak gondolja, nincs megkötve, hogy
hányat lehet bejelölni.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a kérdőív 7.
pontjában a felsorolás egészüljön ki a 13. pont megjelölésével.
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
277/2017. (IX.30.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkársága által megküldött kérdőívet –
véleményének kifejezése tárgyában- megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy 2017. december 10-ig a Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkárságára történő továbbításról intézkedjen.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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277/2017.(XI.30.) Kt. számú határozat melléklete
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Tárgy (14.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2018. január
02-től biztosítandó folyószámla hitelkeretről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
278/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2018. január 2–től biztosítandó folyószámlahitelkeretről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat átmeneti 2017. évi
likviditási problémáinak kezelésére, figyelembe véve a 252/2017.(X.26.) Kt. számú határozatban
foglaltakat, likviditási hitelkeret igénybevételéről dönt az alábbiak szerint:
1. A hitelkeretet jellemző információk:
- A hitelkeretet rendelkezésre tartó pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
- A hitel típusa: folyószámlahitel;
- A hitel futamideje: 2018. január 2-től 2018. december 28-ig
- A hitel végső lejárata: 2018. december 28.
- A hitelkeret rendelkezésre tartása (hitelkeret összege):
2018. január 2-től-2018. október 01-ig.:100.000.000 Ft;
2018. október 2-től-2018. december 28-ig.: 70.000.000 Ft;
- Hiteldíjak:
Kamat : 3 havi BUBOR+2,0%/év;
Rendelkezésre tartási jutalék évi: 1,0 %;
Kezelési költség évi 0,5%;
Szerződéskötési díj: 500.000,-Ft;
Törlesztés ütemezése: Számlára érkező jóváíráskor azonnal, 2018. október 01-én
30.000.000 Ft, 2018. december 28.-án 70.000.000 Ft.
Az egyéb díjtételek az OTP Bank Nyrt. mindenkori Hirdetményében foglaltak szerint
kerülnek felszámításra.
- Az Önkormányzat által felajánlott fedezet:
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-

Tartós finanszírozási jogviszony keretében 150.000 eFt összegű jelzálogjog
biztosítása az alábbi ingatlanon:
Az ingatlan helyrajzi száma: 2866
Az ingatlan címe: Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.
Az ingatlan fekvés kódja: belterület
Az ingatlan megnevezése: Egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház
Az ingatlan tulajdonosa: Tiszavasvári Város Önkormányzata

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel
futamideje alatt a hitel éves adósságszolgálatát betervezi mindenkori költségvetésébe.
3. Tiszavasvári Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a hitel fedezetét képező ingatlan
jellegét és forgalomképességét csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása
mellett minősítheti át.
4. Tiszavasvári Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a szerződés fennállása alatt az
OTP Bank Nyrt jogosult a fedezet kiegészítését, vagy más fedezet átadását kérni, jogosult
kiválasztani, milyen sorrendben fogja követeléseit kielégíteni.
5. Tiszavasvári Város Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt.-nek a
hitel megtérülését veszélyeztető információ jut a tudomására, úgy arról az OTP Bank Nyrt
felszólítására írásbeli tájékoztatást nyújt.
6. Tiszavasvári Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt az OTP
Bank Nyrt.-nek benyújtja költségvetési rendeletét, annak módosításait, eves és évközi
beszámolóját, zárszámadását könyvvizsgálói jelentésekkel együtt elfogadásukat követő 15
napon belül hiteles másolatban. Továbbá benyújtja negyedévente, a negyedévet követő
hónap végéig az évközi beszámolóját, korosított vevő- és szállító kimutatását.
7. Tiszavasvári Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálybalépésének
napja 2018. január 2.
8. Felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak szerinti szerződések aláírására és az
azokban foglalt feltételek elfogadására.
9. A szerződéskötési díj megfizetését vállalja.
10. Tiszavasvári Város Önkormányzata nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az ügylethez a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdés
(b) pontja alapján nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.
11. Tiszavasvári Város Önkormányzata hozzájárul és visszavonhatatlan megbízást ad az OTP
Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján az
esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges
fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a központi támogatások elkülönítésére szolgáló
számlájáról, a helyi adó számlájáról, illetve a gépjárműadó fogadására szolgáló számlájáról
az OTP Bank Nyrt. átvezesse azzal a feltétellel, hogy a gépjárműadó fogadására szolgáló
számláról csak az Önkormányzatot megillető részt (azaz a mindenkori egyenleg 40%-át)
vezetheti át.
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12. Tiszavasvári Város Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt-nek a
hitel megtérülését veszélyeztető információ jut a tudomására, úgy arról az OTP Bank
felszólítására írásbeli tájékoztatást nyújt.
Határidő: azonnal

Tárgy (15.np.):

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. részére az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése Tiszavasváriban” című pályázathoz
szükséges ismételt felhalmozási támogatás biztosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
279/2017.(XI.30.) Kt. számú
határozata
(amely a 26/2017.(XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére az
EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése
Tiszavasváriban” című pályázathoz szükséges ismételt
felhalmozási támogatás biztosítása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) részére pályázat benyújtása érdekében ismételt
felhalmozási célú támogatást nyújt az alábbiak szerint:
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1. A felhalmozási célú támogatás összege ÁFA – val együtt bruttó 1.079.500 Ft, melyből az
alábbi beszerzéseket hajthatja végre a Kft.
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése:

Bruttó 1.079.500 Ft

2. A támogatás felhasználásának a határideje: 2018. január 31.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat elfogadását követően a megállapodásban
szereplő támogatási összegre az előirányzatot Tiszavasvári Város Önkormányzata
költségvetésében biztosítsa a Kft. részére.
4. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2017.(VIII.17.) Kt. számú
határozatát, illetve a határozat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. által 2017. augusztus 25.-én megkötött
megállapodást hatályon kívül helyezi.
5. Felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a mellékletben szereplő megállapodás
aláírására.
6. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.
Határidő:

Felelős:
A 2. pont esetén:
2018.január 31.

A Kft. ügyvezetője

A 3. pont esetén:
azonnal

Dr. Fülöp Erik polgármester

Az 5. pont esetén:
A 3. pontban foglaltak
A Kft. ügyvezetője
teljesülését követően

Dr. Fülöp Erik polgármester

A 6. pont esetén:
azonnal

Dr. Fülöp Erik polgármester
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279/2017.(XI.30.) 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 Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.) képviseletében Aleváné Siteri Éva ügyvezető,
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
mellett:
1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 279/2017.
(XI.30.) Kt. számú. határozata alapján a Támogatott részére a 2. pontban felsorolt
felhalmozási célú kiadásokra 1.079.500 Ft összegű felhalmozási támogatást biztosít.
2. A támogatás az alábbi célokra használható fel:
- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése:

bruttó 1.079.500 Ft

3. 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.
4. 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.
5. A támogatás folyósítása a Támogatott részére a beszerzésekről szóló számlák eredeti
példányának a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya részére
történő bemutatását követő 3 munkanapon belül történik. A folyósított összeg a 2. pontban
rögzített összeget figyelembe véve a bemutatott számla bruttó végösszegével megegyező.
Az a támogatási összeg, mely a bemutatott számlák végösszegét meghaladja
beszerzésenként, nem kerül folyósításra. A folyósítás módja: átutalás a Támogatott
11600006-00000000-67732160 számú pénzforgalmi számlája javára.
6. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2018. január 31. - ig használhatja fel, mellyel
legkésőbb 2018. március 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé Az elszámolás során a
Támogatott köteles a Támogató részére benyújtani a következő dokumentumokat: a
beszerzett eszközökről szóló számlák hitelesített másolati példányát, a pénzügyi
teljesítésről szóló banki kivonatok hitelesített másolati példányát és az eszközök
állományba vételéről szóló dokumentumokat.
7. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem a 2. pontban rögzítettek szerint
felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül
visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
141

8. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben
meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a
Támogató a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított
összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás
napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
késedelmi kamattal növelt összegben.
9. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható.
10. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét,
címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát.
11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.
12. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták
elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.
13. A jelen megállapodás egymással megegyező, öt eredeti példányban készült. A felek a
jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Tiszavasvári, 2017………………….

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Aleváné Siteri Éva
ügyvezető

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogató

Támogatott
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Tárgy (16.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetéséről szóló megbízási szerződés módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
280/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló megbízási szerződés
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „A rászoruló gyermekek intézményen
kívüli szünidei étkeztetéséről szóló megbízási szerződés módosítása” szóló előterjesztéssel
kapcsolatban - az alábbi határozatot hozza:
I.1. „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” 28/2017. (II.15.) Kt.
számú határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadott, Tiszavasvári Város
Önkormányzata és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. között létrejött 2017.
február 28. napján kelt megbízási szerződés I. c) pontjában a „Váci Mihály Gimnázium
Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. sz. konyhája” szövegrész a „Tiszavasvári Általános Iskola Ifjúság
úti székhely intézmény; Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. konyhája” szövegrészre módosul.
I.2. A jelen határozat I.1. pontjában foglaltak alapján, „A rászoruló gyermekek intézményen
kívüli szünidei étkeztetéséről” 28/2017. (II.15.) Kt. számú határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadott, Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Város
Közétkeztetési Nonprofit Kft. között létrejött 2017. február 28. napján kelt megbízási
szerződés I. c) pontja az alábbiak szerint módosul:
c.) A megbízott a kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja:
- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.
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- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység Tiszavasvári, Vasvári Pál úti
ebédlője
- Tiszavasvári Általános Iskola Ifjúság úti székhely intézmény; Tiszavasvári, Ifjúság u.
8. sz. konyhája
- Tiszavasvári-Józsefháza Polgári u. 2. (volt Boglárka éterem előtti tér)…”
I.3. Az I.1-I.2. pontban foglaltak szerinti, a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. között – a szünidei étkeztetés biztosítására
vonatkozó – megbízási szerződést módosító okiratot a jelen határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
II. Felhatalmazza a polgármestert a I.3. pontban meghatározott szerződés aláírására.
III. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1 példányát küldje meg a Közétkeztetési Kft.
ügyvezetőjének, valamint a döntésről értesítse a Váci Mihály Gimnázium igazgatóját, valamint
Tiszavasvári Általános Iskola Ifjúság úti székhely intézmény vezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklet „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről szóló
megbízási szerződés módosításáról” szóló 280/2017. (XI.30.) Kt. számú határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a
Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő: Dr. Fülöp Erik Sándor - polgármester
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Adószám: 15732468-2-15
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről
Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Képviselő: Gáll Antalné
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
Cégjegyzék szám: 15-09-073088
Adószám: 18798553-2-15
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között a
2017. február 28. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szóló szünidei étkeztetés
biztosítására kötött megbízási szerződés módosítására 2017. december 10. napjával az alábbiak
szerint:

I.1. Az eredeti szerződés I. c) pontja az alábbiak szerint módosul:
„…c.) A megbízott a kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja:
- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.
- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység Tiszavasvári, Vasvári Pál úti
ebédlője
- Tiszavasvári Általános Iskola Ifjúság úti székhely intézmény; Tiszavasvári, Ifjúság u.
8. sz. konyhája
- Tiszavasvári-Józsefháza Polgári u. 2. (volt Boglárka éterem előtti tér)…”
II. Felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
III. Jelen megbízási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 280/2017. (XI.30.)
sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés
aláírására. Egyidejűleg felek megállapodnak, hogy a közöttük létrejött, 2017. április 28. napon kelt - 2017. február 28.
napjától kezdődő határozatlan időtartamra szóló szünidei étkeztetés biztosítására kötött megbízási szerződést módosító okiratot 2017. december 9. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.
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IV. Jelen szerződést a szerződő felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: 2017. ………………………

….....................
megbízó

….....................
megbízott
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Tárgy (17.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának statisztikai
adatszolgáltatásáról
az
iskolák
felvételi
körzethatárainak
megállapításához
Dr. Fülöp Erik polgármester
Hajdu Imre köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
281/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
Statisztikai adatszolgáltatás az általános iskolai felvételi körzethatárok meghatározásához
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése és a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése, illetve a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §
(1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
- hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszáma: 38 fő
- halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek száma: 1116 fő
Tiszavasvári Általános Iskolába járó
- székhely: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.
- hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 25 fő
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 154 fő
-

telephely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 97/a
- hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 2 fő
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 133 fő

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskolába járó
- hátrányos helyzetű gyermekek létszáma:11 fő.
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 829 fő.
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2.) Tiszavasváriban működő általános iskola, mint köznevelési intézmény neve, címe, működési
körzete:
- Tiszavasvári Általános Iskola, 4440 Tiszavasvári, Ifjúsági u. 8. ,
működési körzete: Tiszavasvári
- Magiszter Alapítványi Óvoda, 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 10. ,
működési körzete: Tiszavasvári
3.) Tiszavasváriban működő, pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmény pontos neve,
címe, működési körzete és az intézmény által ellátott feladatok:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye, 4440
Tiszavasvári, Vasvári Pál u 67/a.,
működési körzete: Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszalök, Bashalom és
Tiszaeszlár.
Ellátott feladata:
- logopédia,
- nevelési tanácsadás,
- szakértői, bizottsági tevékenység
- gyógytestnevelés és a
- korai fejlesztés, gondozás
4.) Felkéri a polgármestert a testület határozatáról tájékoztassa a Nyíregyházi Járási Hivatalt.
Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (18.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Hajdu Imre köztisztviselő

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Hajdu Imre témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kiegészítésként elmondta, hogy az alapító okirat tévesen került kiküldésre, de előző napon
megküldésre került az elfogadásra szánt alapító okirat a testület részére.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Javasolta a határozat-tervezetben Bucsi Katalin megbízását, felhatalmazását a feladatok ellátására.
Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 1 igen szavazattal, 3
tartózkodással és ellenszavazat nélkül nem hozott döntést a határozat-tervezet elfogadásában, mivel
a határozat-tervezetben nem szerepelt javaslat a Felügyelő Bizottság tagjára.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a felelős által tett módosításokkal
együtt és azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagjának Bucsi Katalint javasolja.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
282/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosításáról
mely, a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 25/2017. (XI.30.) számú alapítói határozatának minősül
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
tv. 107. §-ában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§-ban és a
3:109.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
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A Képviselő-testület
1. A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Felügyelő Bizottságába Bucsi Katalin sz. Bucsi Katalin (szül:
Vásárosnamény,1966. 10. 09. an.:Szászi Irén) 4400 Nyíregyháza,Népkert út. 9. szám alatti
lakost, választja meg 2017. november 30. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időre.
2. Elfogadja a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft alapító okiratának módosítását a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
3. Felhatalmazza a polgármestert a módosító irat aláírására, az ügyvezető részére történő
megküldésére.
4. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv
hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik
hatályossá.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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1. melléklet a 282/2017 (XI.30.) Kt. számú határozathoz

Alapító okirat módosítás
Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., mint alapító, a
Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. 2014.
július 31-én kelt, 2016. április 14-én, 2016. április 28-án, 2016. július 28-án, 2017. április
27-én, 2017. szeptember 28-án módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja.
1./
Az alapító okirat VI.2. a/ pontja törlésre kerül, és az alapító okirat VI.2.
pontja az alábbiak szerint változik:
2. A társaság ügyvezetője
Név:
Aleváné
- Születési hely és idő: Tiszalök, 1968. augusztus 10.
Anyja
neve:
- Lakóhelye: 4440 Tiszavasvári, Árpád u. 19 A.

Siteri
Szabó

Éva
Julianna

Az alapítói jogokat gyakorló Képviselő-testület Aleváné Siteri Éva ügyvezetőt 2017.
szeptember 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra választja meg.
Aleváné Siteri Éva ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, az
ügyvezetőt az ügyvezetői tevékenység ellátásáért az alapítói jogokat gyakorló testület által
megállapított és az ügyvezető által elfogadott munkabér illeti meg.
Aleváné Siteri Éva ügyvezető gyakorolja a Ptk.-ban és egyéb jogszabályokban, illetve a
társaság belső szabályzataiban az ügyvezető részére megállapított jogokat.
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Aleváné Siteri Éva ügyvezető
gyakorolja.
Aleváné Siteri Éva ügyvezető hatáskörébe tartozik különösen:
- a társaság képviselete,
- az éves terv előkészítése,
- a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése,
- szervezeti struktúra kialakítására javaslattétel,
- az üzletpolitika kialakítása,
- a társaság üzleti könyveinek és nyilvántartásának a jogszabályokban és egyéb
rendelkezésekben meghatározott módon történő vezetése
Aleváné Siteri Éva ügyvezető köteles:
- éves beszámolót készíteni és annak jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni,
- Határozatok Könyvét vezetni.
Ez a nyilvántartás tartalmazza az alapító Képviselő-testület döntéseinek (határozatainak)
tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők számarányát, személyét.
Aleváné Siteri Éva ügyvezető köteles a határozatokat az érintettekkel írásban, a
határozatok meghozatalát követő 3 napon belül közölni.
A Határozatok Könyve a társaság székhelyén munkaidőben bármikor megtekinthető.
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2./

Az alapító okirat VI.4. pontja az alábbiak szerint változik:
-/-2-

4/ A Felügyelő Bizottság:
A társaságnál 3 tagból álló nem ügydöntő Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő
Bizottság tagjait az alapító jogosult megválasztani határozott időre, öt évre. A Felügyelő
Bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
A Felügyelő Bizottság Elnöke köteles jelezni az alapítónak, ha a tagok száma 3 fő alá
csökken.
A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő
Bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges, határozatait
szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója
nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító
hagy jóvá.
A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő
Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől
számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli
időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga
jogosult az ülés összehívására.
A számviteli törvény szerinti beszámoló illetve a közhasznú szervezetekre vonatkozó
jogszabályban meghatározott éves beszámoló jóváhagyása csak akkor történhet meg, ha
a felügyelő bizottság a beszámolóval kapcsolatban álláspontját kialakította.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vehet, illetve részt vesz.
A felügyelő bizottság a képviselő-testületet vagy az ügyvezetőt köteles tájékoztatni, és a
képviselő-testület összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult képviselőtestület döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A képviselő-testületet, mint döntést hozó szervet a felügyelő bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv összehívására a felügyelő
szerv is jogosult.
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Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
-/-3A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Malinák Gyula (sz.: Sály, 1946. július 06., an.: Pisák Julianna) 4440 Tiszavasvári,
Bajcsy-Zsilinszky u. 11. sz. alatti lakos.
Az alapító Dr. Malinák Gyula felügyelő bizottsági tagot 2014. július 31. naptól 2019. július
31. napig tartó határozott időtartamra választotta meg.
Köblös Máté (sz: Debrecen, 1986.09.15, an: Alföldi Piroska, szig: 942696HA) 4440
Tiszavasvári, Aradi vértanúk u. 6/A. sz. alatti lakos.
Az alapító Köblös Máté felügyelő bizottsági tagot 2016. július 28. naptól 2019. július 31.
napig tartó határozott időtartamra választotta meg.
Bucsi Katalin (szn: Bucsi Katalin, szig: 059810CE, an:Szászi Irén) 4400 Nyíregyháza,
Népkert út. 9. sz. alatti lakos.
Az alapító Bucsi Katalin felügyelő bizottsági tagot 2017. november 30. naptól 2019.
július 31. napig tartó határozott időtartamra választotta meg.
Fenti alapító okirat módosítást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testülete mint az alapítói jogokat gyakorló szerv megtárgyalta, elfogadta 282/2017. (XI.30.) KT
határozatával.
A Képviselő Testület felhatalmazást adott Dr. Fülöp Erik polgármester részére, a fenti
alapító okirat módosítás aláírására.
Tiszavasvári, 2017. november 30.

-------------------------------------Dr. Fülöp Erik
polgármester
Készítettem és ellenjegyeztem:
Tiszavasvári, 2017. november 30.

-------------------------------------Dr. Vaskó László ügyvéd
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Tárgy (19.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
társasági szerződésének módosításáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
283/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§.-ában foglalt hatáskörében eljárva a Nyírvidék Képző
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.(továbbiakban: Kft.) társasági szerződése módosításáról az
alábbiak szerint határoz:
1. A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt
Társasági Szerződését a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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283/2017.(XI.30.) Kt. számú határozat melléklete
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Tárgy (20.np.):

Előterjesztés a nem lakás célú
felülvizsgálatáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

helyiségek

bérleti

díjának

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
284/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:

A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díját 2018. január 01. napjától 2,3 %-kal megemeli.
Felkéri a polgármestert, hogy
tájékoztassa a bérlőket a bérleti díj emeléséről
a bérleti szerződés módosításokat írja alá.
Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (21.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kódszámú pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
Balogh Sándor: Igen
Császár József Sándor: Igen
Dr. Fülöp Erik: Igen
Dr. Rojkó László: Igen
Kovácsné Nagy Julianna: Igen
Munkácsi Mihály: Igen
Ráduly Zsolt: Igen
Sipos Ibolya: Igen
Szabó Krisztián: igen
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
285/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kódszámú pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás eredményéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024
kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1. A MEDOP- GENERAL KFT. (4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20.), a NÁMOR-ÉP Kft.
(4405 Nyíregyháza, Bognár u. 32.), és a B&G Trade Kft. (4405 Nyíregyháza, Folyóka utca
2. B. épület) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
2. A PAPEX Kft. (3525 Miskolc, Régiposta utca 16. I. em. 107.) ajánlatát érvénytelennek
nyilvánítja, mert nem tett maradéktalanul eleget a hiánypótlási felhívásnak.
3. Megállapítja, hogy a MEDOP- GENERAL KFT. az alkalmassági követelmények, a kizáró
okok tekintetében a Kbt.- ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási
kötelezettségének eleget tett.
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4. Megállapítja, hogy a MEDOP- GENERAL KFT. Ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére
álló anyagi fedezetet meghaladó összegű ajánlatot tett.
5. A rendelkezésre álló fedezetet az Ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatás összegének
erejéig az önkormányzat saját tartalékából kiegészíti, majd kezdeményezi a pályázati
tartalék erre a célra történő átcsoportosítását.
6. Megállapítja, hogy az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempontok
alapján a legkedvezőbb, gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot a MEDOPGENERAL KFT. adta, 1000 ponttal.
7. Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.
8. A MEDOP- GENERAL KFT.-t hirdeti ki az eljárás nyertesének.
9. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
- kösse meg a határozat-tervezet mellékletében szereplő vállalkozási szerződést a MEDOPGENERAL KFT.-vel nettó 52.326.238.- összegben,
- gondoskodjon az Ajánlattevők döntésről való tájékoztatásáról.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (22.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című
pályázat benyújtásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Kiss Brigitta köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
286/2017. (XI.30) Kt. számú
határozata

,,Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Tudomásul veszi és támogatja, hogy az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
pályázatot nyújt be a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
megvalósításra kerülő,,Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázati kiírásra.
2.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá a pályázat benyújtásához szükséges azon
tulajdonosi hozzájárulást, mely igazolja, hogy a Könyvtár elhelyezésére szolgáló épület
(Tiszavasvári, Szabadság tér 1.) az önkormányzat tulajdonában áll.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (23.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016.
évi beszámolójáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
287/2017. (XI. 30.) Kt. számú
határozata
az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. évi beszámolója
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „az Egyesített Közművelődési Intézmény
és Könyvtár 2016. évi beszámolója” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1.

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. évi beszámolóját
megtárgyalta és elfogadja, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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1. melléklet a 287/2017. (XI.30.) Kt. határozathoz
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Tárgy (24.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezéséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
288/2017. (XI.30) Kt. számú
határozata
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezésről, megszüntetéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1) úgy dönt, hogy – figyelembe véve a hulladékról szóló törvény azon rendelkezését, mely szerint
a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként,
elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol az elkülönítetten
gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható – a
Tiszavasvári, Krúdy lakótelepen lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetet legkésőbb 2017.
december 31 napjáig megszünteti.
Határidő: esedékességkor,
de legkésőbb 2017. december 31.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

2) Felkéri a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft.-t, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szabó András ügyvezető

3) Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa az Észak-alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (25.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Református Templom lehetséges
altemplomának és alagútrendszerének kutatási munkálatainak
támogatásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Pere Attila köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
289/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Református Templom lehetséges altemplomának és
alagútrendszerének kutatási munkálatainak támogatására
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Támogatja a Tiszavasvári Református Templom lehetséges altemplomának és
alagútrendszerének kutatási munkálatait bruttó 100.000 Ft összeggel, a 2018. évi
költségvetésből történő biztosításával, amennyiben a kutatási munkálatok elvégeztetéséhez
szükséges további összeg a feltárást végeztető rendelkezésére áll.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy 2018. évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon az 1. pontnak
megfelelő előirányzat biztosításáról.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (26.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Ifjúsági Tábor 2017. évi üzemeltetéséről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
290/2017. (XI. 30.) Kt. számú
határozata
Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2017. évi üzemeltetéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. tiszavasvári Ifjúsági Tábor
üzemeltetéséről szóló 2017. évi tájékoztatóját elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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290/2017. (XI. 30.) Kt. számú határozat melléklete

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Web: www.etkeztetes-tv.hu

Tel/ Fax: 42/ 520 – 550
e-mail: kozetkeztetes@tiszavasvari.hu
Beszámoló

A Tiszavasvári Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor
2017. évi munkájáról
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, ez évben is január és február hónapban, a szállást igénylő
táborhelyek gyakorlatilag lefoglalásra kerültek. Ezt követően már csak alacsony létszámú, 2-3 szobát
igénybe vehető helyek maradtak, amelyekre a későbbiekben merült fel igény.
A szállást nem igénylő 1 napos rendezvényekre az igények későbbi időpontban jelentkeztek, kerültek
lefoglalásra (ballagási bankettek, családi rendezvények, osztálytalálkozók…stb.).
2017. évre való felkészülést az előző évi táborzárást követően, rögtön meg is kezdtük. A Kincstárral
való hagyományos, jó együttműködés alapján még október hónapban elkezdtük a szobák, közösségi
helyiségek, a konyha és a szociális blokkok tisztasági festését.
2017. április 1-én a Kincstár által rendelkezésünkre bocsájtott 1 fő közmunkás segítségével elvégeztük a
tábor összes helyiségének takarítását, saját mosodánk által kimosott függönyök és sötétítő függönyök
ablakokra történő felrakását, az ágyneműk (paplan, párna) átszellőztetését.
Így érkeztünk el 2017. május 12-re, az első szabadtéri családias rendezvényre, amelyet követően az
óvodások tábor foglalásáig, 2017. június 6-ig, minden hét péntek – szombat - vasárnapja különböző
közösségi rendezvényekkel telt el.
Ezek a tények azt jelzik, hogy továbbra is van igény – sok esetben helyhiány miatt kell visszautasítani –
a tábor ilyen jellegű szolgáltatásaira. Ezek egyrészt étkezéssel ellátottak, vagy önellátóak.
Ez évben, május 29-én kezdődtek a bentlakásos táborozások, egy nyíregyházi iskolai csoport
részvételével.
A hagyományoknak megfelelően, június hónapban 2 hétig az óvodásoktól volt hangos a tábor.
A különböző gyermek és diákcsoportok mellett, továbbra is jelentős igény van a fogyatékkal élő,
hátrányos helyzetű környezetből érkezők részéről a tábor iránt.
A korábbi évekből visszatérő, országos körből szervezett táborok mellett, ez évben nálunk rendezte meg
az Országos Mentőszolgálat dolgozói részére Országos Amatőr Horgászversenyét, több mint 200 fő
részvételével.
Ebben az évben, a tábor iránti érdeklődés átlépte az országhatárt is, már Szlovákiából is érkeztek szálló
vendégeink.
Az eddigi gyakorlattól eltérően, ebben az évben sikerült 1 héttel, augusztus 25-ig meghosszabbítani a
bentlakásos táborozást.
Az eseti és alkalmi rendezvényekkel végül is, 2017. szeptember 14-én zártuk a 2017-es évet a táborban.

190

A vendégéjszakák számának alakulása:
2012. év
540
2013. év
1630
2014. év
2465
2015. év
3300
2016. év
3450
2017. év
3840
Az elmúlt évekhez viszonyítva a közel 400 fős növekedés egyértelműen a mentős táborunkban
érkezettek sátras elhelyezése (saját sátor) eredményezte.
A működéshez szükséges személyzetet, a Kft dolgozói állományából biztosítottuk, ami nem kevés
erőfeszítést és szervezést igényelt az óvodai ügyelet, és a szünidei étkeztetés mellett. A folyamatos
étkeztetés biztosítása hétvégén, a késő estébe nyúló takarítás, mosogatás, vagy éppen a turnus váltások
miatt kellett megfelelő figyelmet fordítani a dolgozók beosztására.
Sikerült 2017.évben is megőrizni a korábbi években kialakított lelkiismeretes, szeretet teljes, udvarias
légköri munkát az ott dolgozók részéről. A vendégek elmondása szerint a családias vendégszeretet, a
házias ízek, az árnyas, hangulatos, virágos környezet és a tábor szomszédságában elterülő városi strand
ideális hely pihenésre, kikapcsolódásra, szórakozásra, táborozásra.
Ezt a rövid, de tömör megállapítást a táborozók szóbeli és a vendégkönyvbe leírt írásbeli véleménye
alapján állapítottuk meg.
Ebben az évben is nagy segítséget nyújtottak a tábor esztétikai megjelenítéséhez – fűnyírás,
lombhulladék szállítás – a Városi Kincstár, illetve a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vezetése és dolgozói,
amelyet ezúton is megköszönünk.
Továbbra is korrekt, partneri a kapcsolat a szomszédságunkban lévő Városi Strandfürdő üzemeltetőivel.
Egy gondolat erejéig kívánom megjegyezni, hogy 2017. november 2-án megérkezett 100 fő részéről az
első tábori foglalás 2018 évre Budapestről, egy itt még nem járt közösség részéről.
2017. októberében megtörtént a tábor téliesítése, vizesblokkok víztelenítése, fogyó és álló eszközök
leltározása, kerti bútorok fedett helyre történő téli betárolása. Jelenleg folyamatban van az őszi avar
begyűjtése és elszállítása.
Az év folyamán befejezésre került a még 2016-ban elkezdett térvilágítás bővítése, korszerűsítése,
energiatakarékos világító testek elhelyezése.
A jövőt illető fejlesztési célok megmaradtak az elmúlt évi beszámolóban megfogalmazottak szerint,
mert azok megvalósítására forráshiány miatt nem történt előrelépés.
Ezek pedig a következőek:
- a régi, elavult vizesblokk korszerűsítése,
- a 12-es és a 13-as Faházak közé vizesblokk építése,
- a sport létesítmények további bővítése (kosárlabda pálya),
- a kőházak téliesítése.
Tiszavasvári, 2017. november 22.
Gáll Antalné s.k.
ügyvezető
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Tárgy (27.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok
ingyenes használatáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet
elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
291/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatót, és továbbra is indokoltnak tartja, hogy azon szervek
számára, akik jelenleg ingyenesen használnak önkormányzati ingatlanokat, az Önkormányzat a
jövőben is biztosítsa az ingyenes ingatlanhasználatot.
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291/2017. (XI.30.) Kt. számú határozat melléklete

T ISZAVASVÁRI V ÁROS P OLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes használatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata a tulajdonában lévő ingatlanokat bérbeadás útján, illetve
térítésmentes használatba adással hasznosítja.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése értelmében „Nemzeti
vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása,
valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges
mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.”
Az Önkormányzat, a tulajdonában lévő ingatlanok ingyenes használatba adásánál a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában foglalt szempontokat tartja
szemelőtt, mely a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatokat határozza meg.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő és a Képviselő-testület által térítésmentesen használatba adott
ingatlanok kimutatását az alábbi táblázatok tartalmazzák.
A kimutatásban nem szerepelnek a vagyonkezelői-, illetve üzemeltetési szerződéssel hasznosított
ingatlanok!
Ingyenes használatba adott beépítetlen ingatlanok:
használatba adott ingatlan
helyrajzi
megnevezése
nagysága
száma
0756/1
saját
célú
14673 m2
csatorna
3602/1
beépítetlen
3902 m2
Petőfi utca terület

használatba vevő/
használat célja

Losonczi és Losonczi Kft.
halastavi lecsapoló csatorna
TIVA-SZOLG Kft.
telephely
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használat
időtartama
2012.09.19.2027.09.18-ig
2005.11.15.határozatlan

Ingyenesen használatba adott nem lakás célú helyiségek:
használatba adott ingatlan
megnevezése
címe
nagysága
m2
1/2 hrsz
próbaterem
69
Báthori u. 6.
1/2 hrsz
iroda
23,72
Báthori u. 6.
garázs
13,8
1550 hrsz
fiókposta
20
Vasvári P.u.110.
2866 hrsz
Térségi
33,35
Ady u. 8.
Szolgáltató Ház 1 db iroda
1/2 hrsz
Báthori u. 6.
2db garázs
2866 hrsz
Térségi
14,56
Ady u. 8.
Szolgáltató Ház 1 db iroda

használatba vevő
Requiem Fúvószenekari Alapítvány
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület
Magyar Posta Zrt.
Sz.-Sz.-B. Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

használat
időtartama
2016.05.01.
határozatlan
2017.07.01
határozatlan
2011.11.01.határozatlan
2009.10.26.határozatlan

Kornisné Liptay Elza Szociális és 2017.09.01.
Gyermekjóléti Központ Támogató Szolg. határozatlan

2866 hrsz
Ady u. 8.

Térségi
44
Szolgáltató Ház 1 db iroda

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár- 2017.05.01.
Bereg Megyei Szervezete
határozatlan

2852 hrsz
Kossuth u. 10.

1 db garázs

ROJKO-MED Tanácsadó és Szolg. Kft.

14

2016.07.01.
2019.05.31.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy 2016. évhez képest egyes nem lakás célú
helyiségek ingyenes használatba adásában változások történtek.
A Tiszavasvári Bethlen u. 2. sz. alatti Civil Ház hasznosításáról a Képviselő-testület 2017.
márciusban tartott ülésén hozott döntést, miszerint az ingatlan helyiségeit 2017.04.01-től bérbeadás
útján hasznosítja. Így ezen időponttól a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete ingyenes
használata megszűnt, részükre az ingatlan helyiségei bérleti díj ellenében kerülnek bérbeadásra.
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Báthori u. 6. sz. alatti irodahelyiségre
vonatkozó ingyenes használata 2017.04.30-val szűnt meg. Ezen helyiség a Tiszavasvári Polgárőr
Egyesület részére lett ingyenes használatba adva.
Az Ady u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház emeletén lévő 44 m2 nagyságú iroda a Magyar
2
Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete részére, a 14,56 m nagyágú iroda pedig
2017.09.01-től a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálata részére
került ingyenesen használatba adásra.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd a határozat-tervezetnek
megfelelően hozza meg döntését.

Tiszavasvári, 2017. november 17.
Dr. Fülöp Erik
polgármester
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Tárgy (28.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Tájékoztató a Tiszavasvári járóbeteg feladatellátás aktuális kérdéseiről
Dr. Fülöp Erik polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Pontosításként elmondta, hogy a tájékoztató végén a dátum elírásra került, helyesen november 27.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Már korábban jelezte, hogy a járóbteg szakellátáshoz lenne hozzáfűzni valója. Egyeztetett Dr.
Fodor Mariann adjunktus asszonnyal, aki a Debreceni Klinikán oktat. Ennek lesz természetesen
eszköz igénye is, amely egyrészől az egyik jövőbeni feladatot tudná biztosítani. Vannak olyan
minimum feltételek, amelyeket jogszabály ír elő. Az árajánlat bekérések megtörténtek. Van olyan
árajánlat, amely már beérkezett, de még várható, hogy érkezik be. A következő képviselő-testületi
ülésre, amely december 21-re tervezett, egységesítik ezeket az árajánlatokat.
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
Tiszavasvári járóbeteg feladatellátás aktuális kérdéseiről” szóló tájékoztatót.
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Tárgy (29.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 12. sz. alatti társasház Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Dr. Fülöp Erik polgármester
Hajdu Imre köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 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
292/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Kossuth u. 12. sz. alatti társasház Alapító Okiratának és Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva, a társasházakról szóló
2003. évi CXXXIII. törvény 10. § (1) és 14. §-ának, rendelkezése alapján az alábbi határozatot
hozza:

1.
Hozzájárul a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tiszavasvári, Kossuth u.
12. 2850/2/A/1.hrsz.-ú, 2850/2/A/3.hrsz.-ú, 2850/2/A/4.hrsz-ú, 2850/2/A/5.hrsz-ú, 2850/2/A/6
hrsz-ú, 2850/2/A/7.hrsz-ú, 2850/2/A/15.hrsz-ú, 2850/2/A/17.hrsz-ú alatti lakások, illetve 1 db
2850/2/A/21. hrsz.-ú üzlethelyiség vonatkozásában a Képviselő-testület az Alapító okirat,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához a határozat mellékletét képező
tartalommal.
2.
A Képviselő-testület
- felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott Alapító Okirat aláírására
felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa Kovács Istvánné társasházkezelőt a
Képviselő-testület döntéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (30.np.):

Egyebek

Egyebek napirendi pont alatt kérdés, felvetés 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
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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