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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2018. április 26-án 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 86-109. 

rendelete: 8-10. 

 

NAPIRENDEK  
 

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

3. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 

17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

és a 2018. évi működési támogatásáról 

 

6. Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő 5 felújítási 

munkához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárások megindításáról  

 

7. Előterjesztés a Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolóról  

 

8. Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat 

tekintetében intézményi férőhely kiváltásról 

 

9. Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, 

nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról 

 

10. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos 

feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi 

Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 

12.    Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról  
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13. Előterjesztés a 10 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok megosztást 

követő állami tulajdonba adásáról 

 

14. Előterjesztés a kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás 

elfogadásáról szóló 76/2018 (III.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról  

 

15. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázat benyújtásáról  

 

16. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

17. Előterjesztés a 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

18. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

19. Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi 

tevékenységéről 

 

20. Tájékoztató a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről 

 

21. Előterjesztés a járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról  

 

22. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő 

vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról  

 

23. Előterjesztés fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, 

nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról 

 

24. Egyebek 

 

 

 

 

 
 

 

 

Készítette: Bodnár Anita  
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2018. április 26-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár 

József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, 

Szabó Krisztián, Szőke Zoltán képviselők                                 
 

Távol maradt:    -              

                       

Meghívottként részt vettek:  

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

osztályvezető, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Nácsáné 

dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője, Gáll Antal Lászlóné 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Krasznainé dr. Csikós Magdolna 

Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, Szabó András HBVSZ Zrt. Tiszavasvári 

Üzemigazgatóság üzemigazgatója, Dr. Groncsák Andrea Nyíregyházi Tankerületi Központ jogi 

referense, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita 

köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 
 

Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, 

Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kutykó Róbert Nyírvidék 

Képző Központ Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője, Gerebenics Károly Nyíregyházi 

Katasztrófavédelmi Központ igazgatója, Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi 

Központ igazgatója,  

 

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 12 fő képviselő volt jelen. A 

kiküldött meghívóval kapcsolatban módosító és pontosító javaslatot tett. Javasolta felvenni 

Egyebek 1 napirendi pont alatt „A járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról” 

szóló határozat-tervezetet, Egyebek 2 napirendi pontként „A Tiszavasvári Város Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról” 

szóló előterjesztést és Egyebek 3 napirendi pontban a „Fogyatékos személyek otthonának 2018. 

évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról” 

szóló előterjesztést javasolt megtárgyalni. A napirendi pontok sorrendjét tekintve nem tett 

módosító javaslatot. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 

 

A Képviselő–testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. 
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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. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

3. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 

17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről 

és a 2018. évi működési támogatásáról 

 

6. Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő 5 felújítási 

munkához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárások megindításáról  

 

7. Előterjesztés a Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolóról  

 

8. Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat 

tekintetében intézményi férőhely kiváltásról 

 

9. Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, 

nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról 

 

10. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos 

feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi 

Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 

12.    Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról  

 

13. Előterjesztés a 10 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok megosztást 

követő állami tulajdonba adásáról 

 

14. Előterjesztés a kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás 

elfogadásáról szóló 76/2018 (III.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról  

 

15. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázat benyújtásáról  
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16. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

17. Előterjesztés a 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

18. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

19. Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi 

tevékenységéről 

 

20. Tájékoztató a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről 

 

21. Előterjesztés a járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról  

 

22. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő 

vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról  

 

23. Előterjesztés fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, 

nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról 

 

24. Egyebek 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 
 

25. Előterjesztés a tiszavasvári 6475, 6477 és 6478 hrsz-ú önkormányzati 

üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról 

 

26. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6155 hrsz-

ú ingatlan értékesítéséről 

  

27. Tájékoztatás önkormányzati képviselőre vonatkozóan  

 

 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

A polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót kérte 

levenni a napirendek közül, mivel az elmúlt hónapban sok napot töltött szabadságon, így azt 

nem készítette el. 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolóról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Juhász Mariann köztisztviselő 

  

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

86/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

253/2017. (X.26.) Kt. számú határozat 

258/2017. (X.26.) Kt. számú határozat 

269/2017. (XI.7.) Kt. számú határozat  

273/2017. (XI.30.) Kt. számú határozat 

276/2017. (XI.30.)  Kt. számú határozat  

280/2017. (XI.30.) Kt. számú határozat  

281/2017. (XI.30.)  Kt. számú határozat  

282/2017. (XI.30.)  Kt. számú határozat 

292/2017 (XI.30.)  Kt. számú határozat: 

306/2017. (XII.21.) Kt. számú határozat 

308/2017. (XII.21.)  Kt. számú határozat 

5/2018. (I.25.)  Kt. számú határozat  

6/2018. (I.25.)  Kt. számú határozat 

7/2018. (I.25.)  Kt. számú határozat 

8/2018. (I.25.)  Kt. számú határozat 

9/2018 (I.25.)   Kt. számú határozat 

15/2018. (I.25.)  Kt. számú határozat 

34/2018. (II.15.) Kt. számú határozat 

39/2018. (II.15.)  Kt. számú határozat 

45/2018. (II.28.)  Kt. számú határozat 

73/2018. (III.29.) Kt. számú határozat 

  79/2018. (III.29.)  Kt. számú határozat 

 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban 1 döntést hoztak átmeneti 

gazdálkodásról, melynek felolvasásától most eltekint, azt meg fogják küldeni a Képviselő-

testület számára. A döntés meghozatala előtt Szabó Krisztiánnal a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság elnökével egyeztetett. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

8/2018.(IV.27.) önkormányzati 

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(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:    

 

 

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 

a)  2.336.728.582 Ft költségvetési bevétellel 

b)  3.004.229.949 Ft költségvetési kiadással 

c)   667.501.367 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)   78.195.080 Ft működési hiánnyal  

cb)   589.306.287 Ft felhalmozási hiánnyal 

d)   814.155.662 Ft finanszírozási bevétellel 

e)   146.654.295 Ft finanszírozási kiadással 

f)   667.501.367 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  582.509.609 Ft működési többlettel 
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fb)    84.991.758 Ft felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

h) Az önkormányzat a kiadások között 6.526.975 Ft általános, 58.900.503 Ft céltartalékot állapít 

meg.
  

 

 

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) 

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 8.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3, 

9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, 11, 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. 26. 27. 28. 29. melléklete, 1. táj., 

4. táj, 5. táj., és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet  30. 31. 32. és 33. melléklete lép, továbbá 

kiegészül 9.6.3 melléklettel mely e rendelet 25. melléklete tartalmazza. 

  

 

 

4.§ Ez a rendelet 2018. április 30-án lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2018. április 26. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő 

 

 

 

     Kihirdetve: 2018. április 27. 

 

 

 Badics Ildikó 

 jegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 

1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2018.(IV.27.) 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 rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról 

szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a 

rendelet-tervezet elfogadásában. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a rendelet-

tervezet elfogadásában. 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2018.(V.02.)  

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 80. § (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 4. § (1) 

bekezdése a következő ponttal egészül ki: 

„4. § (1)… 

        g) TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére saját feladatai ellátásához biztosított lakás.” 
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2. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a 

következő bekezdéssel egészül ki: 

 

„5. § (4) A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére saját feladatai ellátásához biztosított lakás 

bérlőjéül az választható, akit a Kft. ügyvezetője kijelöl és vállalja a Kft. ügyvezetője által 

meghatározott bérleti díj megfizetését.” 

 

3. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet a következő 

paragrafussal egészül ki: 

 

„11/A. § A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. köt bérleti szerződést a feladataik ellátásához 

biztosított lakásra. A Kft. önállóan határozza meg a bérbeadás feltételeit. Ennek során az 

önkormányzati lakásokra és helyiségekre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, s a 

bérbeadó a lakásbérleti jog folytatására vonatkozó jogosultságot kizárhatja.” 

 

4. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

5. §  Ez a rendelet 2018. május 03-án lép hatályba. 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2018. május 02. 

       Badics Ildikó 

                 jegyző 
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1. melléklet a 9/2018. (V.02.) önkormányzati rendelethez 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletének 

 

2. melléklete 

 

 Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról 

 

1.) Szociális bérlakások: 

Ady E. u. 10.   II/2.; III/1.; III/2.; III/3. 

Ady E. u. 14.   II/3., III/5. 

Bercsényi u. 3.  1 db lakás 

Bocskai u. 77.  1 db lakás 

Déryné u. 9.  1 db lakás 

Egység u. 2.  1 db lakás 

Gépállomás u. 18.   2 db lakás 

Katona J. u. 8.  1 db lakás 

Korondi u. 5.   1 db lakás 

Kossuth u. 2.  II/1.; II/3.; II/6.; III/1. 

Kossuth u. 3.   fsz/1.; I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; II/9. III/10.; III/11.; III/12. 

Kossuth u. 12.  I/3.;I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; III/15.; III/17. 

Krúdy u. 4.  II/3. 

Krúdy u. 14.   III/7. 

Krúdy u. 16.  III/7. 

Kodály Zoltán u.5-7. 4 db lakás 

Mester u. 40.   1 db lakás 

Mihálytelep u. 8.  1 db lakás 

Őz u. 6.  1 db lakás 

Deák F. u. 19/a.  3 db lakás 

Szarvas u. 6.  1 db lakás 

Szarvas u. 14.  1 db lakás 

Széchenyi u. 18.  1 db lakás 

Szilágyi u. 14.  1 db lakás 

Szabó Magda u. 10. 1 db lakás 

Vasvári P. u. 6.  II. lh. IV/10., II/4. I.lph. IV/10. 

Vasvári P. u. 93.  1 db 80 m
2
-es és 1 db 58 m

2
-es lakás 

Víz u. 5.   1 db lakás 

 

2.) Munkaköri bérlakások: 

Kossuth u. 3.  II/8.; fsz/2. 

 

3.) Bérlőkijelölésű bérlakások: 

Vasvári P. u. 6.   I. lépcsőház I/1.; I/2.; I/3.; II/4.; II/5; II/6.; III/7.; III/8; III/9.; 

IV/11.; 

  II. lépcsőház I/1.; I/2.; II/6.; III/7; III/8.; III/9.; IV/11. 

Vasvári P. u. 110. 1 db lakás 

4.) Városi közérdekből bérbe adott bérlakások: 
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Kossuth u. 39.  II/1. 

Károly Róbert u. 2. 2 db lakás 

Vasvári P. u. 6.   II. lépcsőház II/5. 

Kossuth u. 12.  I/1.  

Fehértói u. 2/b. 

 

5.) Piaci alapon bérbe adott bérlakások: - 

6.) Vendéglakás 

    Krúdy Gy. u. 16. III/8. 

 

7.) TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére saját feladatai ellátásához biztosított lakás: 

      Báthori u. 6. 

 

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú 

önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 9/2018. (V.02.) 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 felhatalmazása alapján az 

önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeit önkormányzati rendelet szabályozza.   

A szociális lakások kiutalására, valamint az önkormányzati bérlakások bérletére vonatkozó 

szabályokat a gyakorlati tapasztalatokra alapozva célszerű felülvizsgálni és a lakások és nem 

lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati 

támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletet ennek figyelembe vételével 

módosítani. 

 

2. Részletes indokolás  

 

4. §, 5. §, 11/A. §-okhoz 

 

A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti önkormányzati ingatlan a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: Kft.) használatába van adva. Amennyiben az ingatlanon található lakás a Kft. 

kezelésébe kerül, úgy a Kft. a lakás bérlőjeként olyan személyt jelölhet ki, aki a Kft. 

alkalmazásában áll. Ezáltal az ingatlanon vagyonvédelmi szempontból kedvezőbb körülmény 

alakul ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Tárgy (4.np.): Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Badics Ildikó jegyző 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2018. (IV.27.) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014.(VIII.04.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bekezdés 19.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tiszavasvári Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI. 28.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.22. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

 

1.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 21.§ -a az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 

 

„21.§ …. 

(3) Természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a személyes adatai közül 

a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és  értesítési  helyének  címét megadja, a 

személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányt bemutatja. 

(4) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a közhiteles 

nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha 

elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára 

kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét megadja. 

(5) Költségvetési szerv a Közszolgáltató felhívására közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, 

székhelyének, telephelyének címét,  adószámát,  törzskönyvi  nyilvántartási  számát, 

fenntartója nevét, adószámát megadja. 

(6) Változás bejelentése  esetén  az igénybevételi kötelezettség keletkezését vagy megszűnését 
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bizonyító okiratok másolatát a Közszolgáltató részére be kell mutatni. A Közszolgáltató a 

dokumentumokból nyilvántartásában rögzíti a változás jogcímét, az ingatlan adatait, a (3) és 

(4) bekezdésben foglalt adatokat valamint a változás időpontját. 

(7) Abban az esetben, ha ingatlan tulajdonosa  az  ingatlan  használatát  bérleti jogviszony vagy 

más jogcím alapján átengedi és az igénybevételi szerződést a bérlő vagy egyéb használó köti 

meg, a jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó felelős az (1) bekezdésben foglalt 

bejelentési kötelezettség teljesítéséért." 

 

2.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 22.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“22. § (1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha az önállóként 

nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 90 napnál 

hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát - legkésőbb a 

szüneteltetés megkezdését megelőzően - a Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal 

bejelenti. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltató nyilvántartása szerinti 

ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja jogosult. 

(2) Közoktatási intézmény a szüneteltetést a nyári iskolai szünet idejére, legfeljebb 60 

nap időtartamra kérheti. 

(3) A szünetelés tényét a Közszolgáltató legfeljebb tárgyévre, ha a bejelentést tárgyév 

utolsó három hónapjában nyújtják be, legfeljebb tárgyévre és az azt követő évre állapítja 

meg és rögzíti nyilvántartásában. 

(4) Ha az ingatlant a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból használják, annak tényét 

a használat megkezdését megelőzően az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 

bejelenteni.” 

3.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 23.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

“23.§ (1) A szüneteltetés tényét az ingatlanhasználónak  utólag igazolnia kell. Az 

igazoláshoz legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell nyújtani a 

Közszolgáltató részére a vezetékes ivóvíz szolgáltató vagy az áramszolgáltató által 

kibocsátott, a szüneteltetés időszakára szóló közüzemi igazolás vagy éves elszámoló 

számla másolatát.  A szüneteltetés ténye akkor igazolt, ha a használaton kívüli ingatlanon 

éves átlagban a vízfogyasztás a 3 m3-t, vagy az elektromos áram fogyasztása a 250 

kWóra-t nem haladja meg. 

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. Ha a  szüneteltetés 

feltételei folyamatosan fennállnak, a tárgyévi kérelmet legkésőbb február 15. napjáig kell 

benyújtani. Ezzel egyidejűleg az (1) bekezdésben foglalt utólagos igazolást is teljesíteni 

kell. 

(3) A szünetelés bejelentésének valóságtartalmát a Közszolgáltató helyszíni szemle 

keretében is jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés során a Közszolgáltató kérheti az (1) 

bekezdésben foglalt igazolás benyújtását. 

(4) A bejelentés elmulasztása esetén a Közszolgáltató nyilvántartásában az ingatlan 

használatát rögzíti. Az igazolás benyújtásának elmulasztása vagy a szünetelés 

jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szünetelés kezdő időpontjára 

visszamenőleg a szüneteltetést megvonja. A megállapított közszolgáltatási díjat az 

ingatlanhasználó köteles megfizetni. 

(5) A Közszolgáltató a szüneteltetés tényét a bejelentés benyújtását megelőző 
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időszakra - a (6) bekezdésben valamint e § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - nem 

állapítja meg 

(6) Amennyiben a szünetelés feltételei fennállnak, de a szünetelést  az  ingatlanhasználó 

tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme  hiányában  csak  későbbi időpontban jelenti 

be, az akadályoztatás okának megjelölésével, igazolásával, valamint a 23.§ (1) bekezdés    

szerinti     közüzemi    igazolások     benyújtásával     kérheti    a    közszolgáltatás 

szüneteltetésének utólagos megállapítását. Az utólagos szüneteltetés benyújtására az 

ingatlanhasználó közeli hozzátartozója vagy örököse is jogosult. 

 (7) Az utólagos szüneteltetést a Közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszafelé  

számított egy éves időtartamra állapítja meg. 

 

4.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 24.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

“…24.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról 

nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó 

Koordináló szerv részére. A közszolgáltató ennek érdekében kezeli az ingatlanhasználó 

természetes személyazonosító adatait, lakcímét. A kötelező adatkezelés célja az ingatlanhasználó 

személyének megállapításához valamint az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges 

adatbázis létrehozása, működtetése, valamint a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.” 

 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 24.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi d) ponttal: 

 

“…d) a Közszolgáltató kérése alapján az ingatlanban lakóhellyel és tartózkodási hellyel 

rendelkező valamennyi nagykorú személy nevét, ..” 

 

 

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 24.§-a kiegészül az alábbi bekezdéssel: 

 

“..(8) A Közszolgáltató kötelező adatkezelés keretében kezeli a díjbeszedési és díjbehajtási 

jogosultsága idején keletkezett közszolgáltatási díjhátralék behajtása érdekében a behajtással 

érintett ingatlanhasználók természetes azonosító adatait (születési hely, idő, valamint anyja 

neve)” 

 

5.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 25.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

“25. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért törvényben 

meghatározottak szerint köteles közszolgáltatási díjat fizetni. A közszolgáltatási  díj 

beszedésére, behajtására a Koordináló szerv jogosult. Az ingatlnahsználó a közszolgáltaási 

díjat természetes személy ingatlanhasználó esetén negyedéves, nem természetes személy 

ingatlanhasználó esetén az igénybevételi szerződésben meghatározottak szerint negyedéves, 

vagy havi bontásban utólagosan köteles megfizetni. 

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a 

Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére 

vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(3) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
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közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más 

elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő 

munkanapon rendkívüli gyűjtőjárattal  pótolta mulasztását. 

 

6.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet 26.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

“26.§ (1) A Közszolgáltató a díjfizetésre kötelezettekről nyilvántartást vezet.  A 

nyilvántartás tartalmazza a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett adatait, adott esetben  

levelezési címét, az ingatlan adatait, az igénybevételi kötelezettség időtartamát, a használt 

gyűjtőedény méretét, darabszámát, a fizetési módot, az ingatlan szüneteltetését és az 

adatváltozást. 

(2) A Közszolgáltató az adatokat elsődlegesen a díjfizetésre kötelezett önkéntes bejelentése 

alapján tartja nyilván. 

(3) Önkéntes bejelentés hiányában a díjfizetésre kötelezett személyét az önkormányzati 

adatszolgáltatás vagy egyéb hatósági nyilvántartás adatai alapján, az (5)-(8) bekezdésben 

foglalt szabályok alkalmazásával állapítja meg. 

(4) A Közszolgáltató 1 db 120 literes gyűjtőedény használatát vélelmezi. 

(5) A Közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti bejelentés hiányában a díjfizetés 

kötelezettjeként elsődlegesen az ingatlan életvitelszerű használóját, ennek hiányában az 

ingatlan tulajdonosát jelöli meg. 

(6) Az ingatlan életvitelszerű használója az ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező nagykorú személy. 

(7) A Közszolgáltató az önkormányzati adatszolgáltatásban feltüntetett személyt írásban 

felszólítja, hogy az önkéntes bejelentési kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, 

egyben tájékoztatja, hogy annak elmulasztása esetén a közszolgáltatási díjfizetésre 

kötelezettként nyilvántartásában rögzíti. Ha az adatszolgáltatás alapján az ingatlannak több 

életvitelszerű használója is van, a Közszolgáltató valamennyi személyt egyidejűleg 

felszólítja az önkéntes bejelentési kötelezettsége teljesítésére, hivatkozva a Ht. 52.  §  (5) 

bekezdésében foglalt egyetemlegességre. 

(8) A (7) bekezdés szerint felszólított személy jogosult a vélelemmel ellentétes tények 

bizonyítására. A bizonyítást a Közszolgáltató csak akkor fogadja el, ha hatósági okirat 

vagy egyéb bizonyíték hitelt érdemlően igazolja, hogy közszolgáltatási díj megfizetésére 

más személy köteles. 

(9) Amennyiben a Közszolgáltató által meghatározott 15 napos határidőt követően 

önkéntes bejelentés nem érkezik, vagy az ellenbizonyítás sikertelen, az ingatlan 

életvitelszerű használóját - több életvitelszerű ingatlanhasználó közül az adatszolgáltatásban 

elsőként feltüntetett személyt - a Közszolgáltató díjfizetésre kötelezettként nyilvántartásba 

veszi. 

(10) Ha a díjfizetésre kötelezett elhalálozását az ingatlan életvitelszerű használója, az 

elhunyt örököse vagy az ingatlan felett rendelkezésre jogosult nem jelenti be, a 

Közszolgáltató az önkormányzati vagy hatósági adatszolgáltatás alapján a díjfizetésre 

kötelezettet a halál beálltát követő naptól veszi nyilvántartásba. 

(11) Nem kérheti a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség törlését az, aki a változás 

bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, emiatt a Közszolgáltató  nyilvántartásában 

díjfizetőként szerepel és a díjfizetési kötelezettség másra nem hárítható. 

(12) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatára kötött szerződés 

megszűnését követően változás bejelentési kötelezettségét nem  teljesítette  és  a 

szüneteltetés lehetőségével sem élt, az ingatlanra kötött igénybevételi szerződés alapján 
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nyilvántartott, ennek hiányában legalább a (4) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettség 

terheli.” 

 

7.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) 

önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdéséből törlésre kerül a „a jövedelemigazolással együtt” 

szövegrész. 

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati 

rendelet kiegészül e rendelet 1. mellékletével. 

 

 

 

 

 

 

8.§ Ez a rendelet 2018. május 7-én lép hatályba. 

 

 

 

 

 

            Dr. Fülöp Erik  Badics Ildikó 

   polgármester   jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2018. április 27.                                                                       

                                                                                  

                                                                                 Badics Ildikó 

                                                                                       jegyző 
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1. melléklet a 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez 

 

TISZAVAVSÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014.(VIII.04.) 

önkormányzati rendeletének  

2. melléklete 

Illetékmentesen benyújtható 

KÉRELEM  

Lakossági szemétszállítási díjkedvezmény 

megállapításához 
 

1. Kérelmező (szemétszállítási díjfizetésére kötelezett) személy adatai: 

 
Név: (nőknél leánykori név is) 

 
 

Születési hely, idő: 

 
 

Anyja neve: 

 
 

Családi állapot: 

 
 

Lakhely:  

Tartózkodási hely: 

 
 

Ingatlan használatának 

jogcíme: 
/megfelelőt X-el jelölni/ 

Tulajdonos 
 

Haszonélvező 
 

 

Bérlő 

 Használati joggal 

rendelkező 

 

 

 

2. N y i l a t k o z a t 
 

Nyilatkozom, hogy a kérelemben megjelölt ingatlanon más személynek bejelentett lakcíme, 

tartózkodási helye nincs. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedül élő nyugdíjas személy vagyok 

és a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Tiszavasvári, 20… ………………….. 

     

      

  __________________________ 

kérelmező                  

aláírása 
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Tájékoztató: Tárgyév szeptember 15. napjáig benyújtott kérelem esetén a 

díjkedvezmény következő év január 1. napjától kerül megállapításra. Ha a jogosultság 

év közben áll be, azt legkorábban a következő év 1. napjától – a benyújtott kérelem 

alapján – lehet figyelembe venni. 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014.(VIII.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 

indokolása 

1. Általános indokolás  

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-a, valamint a 

88.§ (4) bekezdése konkrét felhatalmazást ad helyi önkormányzatoknak arra, hogy helyi 

szabályokat alkossanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról, annak kötelező 

igénybevételéről. A jogszabályi felhatalmazáson túlmenően az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Kft. megkereste valamennyi önkormányzatot, hogy a Kft. 

közszolgáltatási területén a közszolgáltató jogalkalmazása egységes szabályozás alapján 

történjen. Az egységes jogalkalmazás érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

szüneteltetését, az ingatlanhasználók adatszolgáltatási kötelezettségét, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő személyes megfizetésére vonatkozó 

rendelkezéseket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére 

vonatkozó rendelkezéseket szükséges felülvizsgálni Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 17/2017.(XI.06.) számú 

határozatában foglaltak szerint. A felülvizsgálat indoka, hogy a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a közszolgáltatási díj számlázását, 

beszedését és behajtását a közszolgáltatótól kapott megfelelő adatszolgáltatás alapján 

végezhesse. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ hoz 

Az ingatlanhasználó kötelezettségei kerültek kiegészítésre, illetve pontosításra arra 

vonatkozóan, hogy milyen adatok köteles a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 

2.§-3. §-okhoz 

 

A közszolgáltatás szünetelésének lehetőségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Ki, 

milyen feltétellel jelentheti be azt a közszolgáltatónak, hogyan kell a szünetelés tényét 

igazolni, mit ellenőrizhet a közszolgáltató ezzel kapcsolatban. 

 

4.§-hoz 

 

A közszolgáltató nyilvántartást vezet a közszolgáltatás igénybevételére köteles 

ingatlanhasználókról, melyet csak a jogszabályban meghatározott célra használhat fel.  

 

5. § - 6.§-okhoz 

 

Az ingatlanhasználó díjfizetési kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések kerültek 

megfogalmazásra és hogy ezzel kapcsolatban milyen adatokat kell a közszolgáltatónak 

nyilvántartani. Az adatokat elsősorban önkéntes bejelentés alapján tartja nyilván a 

közszolgáltató és meghatározásra került, hogy mi az eljárási rend az önkéntes bejelentés 

elmulasztása esetén. 
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7. §-hoz 

 

Ezen § az 50 %-os közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultságára vonatkozó szabályokat 

módosítja. A Rendelet célja, hogy jövedelemkorlátra tekintet nélkül biztosítsa ezt a kedvezményt 

az egyedül élő nyugdíjasok részére, így a jövedelemigazolás benyújtására vonatkozó rendelkezés 

törlésre kerül. A kedvezmény igénybevételére kérelem alapján van lehetőség, mely kérelem a 

rendelet mellékleteként kerül meghatározásra. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi 

üzleti tervéről és a 2018. évi működési támogatásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Témafelelős szóbeli kiegészítése: 

 

Berbécs Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy a határozat-tervezetben, a határidőknél, a 4. pont esetében a 2018. április 27-

ét javasolta módosítani 2018. május 10-re, mivel az előterjesztés elkészítését követően 

tájékoztatta az ügyvezető arról, hogy módosul a taggyűlés időpontja, és emiatt kéri a határidő 

módosítását. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2018.(IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről és a 

2018. évi működési támogatásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ 

Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervével és 2018. évi működési támogatásával kapcsolatban az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ 

Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2018. évi üzleti tervét az 1. számú mellékletben 

foglalt tartalommal elfogadja. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évben a Kft. részére 

4.093 eFt működési támogatást biztosít a 2. számú mellékletben szereplő 

megállapodás alapján. 
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3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. számú mellékletben szereplő megállapodás 

aláírására.  

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén képviselje személyesen, vagy 

meghatalmazott személy útján Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdonosi 

álláspontját. 

 

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

 

 

Határidő:      Felelős: 
3. pont esetén: azonnal   Dr. Fülöp Erik polgármester 

4. pont esetén: 2018. május 10.                                              Dr. Fülöp Erik polgármester 

5.pont esetén: azonnal                                                            Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                              87/2018.(IV.26.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, 

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

Támogató), másrészről  Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (4401 Nyíregyháza, Árok utca 53.) képviseletében Gaszperné Román 

Margit ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és 

helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2018. 

(IV.26.) Kt. számú. határozata alapján a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft., 

mint Támogatott részére a folyamatos működésének biztosítása céljából 4.093 eFt 

összegű támogatást biztosít 2018. évre.  A támogatást a Támogatott alaptevékenysége 

működési kiadásai finanszírozására használhatja fel. 

 

2. 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. 

Támogatott megteszi a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 

meghatározott Átláthatósági nyilatkozatát a Támogató részére. 

 

3. 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. 

 

4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére a 2017. évi támogatás 2018. május 31-ig 

Támogató felé történő elszámolását követően történik két egyenlő részletben, 2018. 

június 30., illetve 2018. december  20. határidővel.   

 

5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2019. január 15. - ig használhatja fel, mellyel 

legkésőbb 2019. május 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé. (2019. évben csak a 

2018. december havi bér és járulékai kerülhetnek kifizetésre) 

                                

6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint 

felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon 

belül visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára. 

7. 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 
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összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás 

napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 

késedelmi kamattal növelt összegben.  

 

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

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

 

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

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

elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

11. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek 

a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2018…………………. 

 

 

 

 

               Dr. Fülöp Erik                                                                Kőhegyi Edit  

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                  Nyírvidék Képző Központ   

          Nonprofit Kft. 

                  

                  Támogató                                                 Támogatott 



 76 



 77 



 78 



 79 



 80 



 81 



 82 



 83 



 84 



 85 



 86 



 87 



 88 



 89 



 90 



 91 



 92 



 93 



 94 



 95 



 96 



 97 



 98 



 99 



 100 



 101 



 102 



 103 



 104 



 105 

Tárgy (6.np.): Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő 5 

felújítási munkához szükséges hitel felvételéről és a pályázati 

eljárások megindtásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek mind az 5 

határozat-tervezet elfogadását. 

 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

88/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A Varázsceruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel 

felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja:        A Varázsceruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak biztosításához szükséges  

                 hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

- összege:     
 3.201.452,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 
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- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év   

- futamidő: 4 év 

- türelmi idő:   2019. augusztus 31.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2018. augusztus 31.-ig 

- végső lejárata:     2022. 

év 

 

 

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

 

Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a 

hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

 

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      

JÓVÁHAGYJA. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 

- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K& H Bank Zrt. 

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 

 

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

   

Határidő:  azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 



 107 

                                        88/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat melléklete  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt………………! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 

ajánlattételre 3.201.452 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján 

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

1.) A HITEL: 

 

célja:                               A Varázsceruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak  

                                            biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás  

                                       megindításáról 

 

- összege:                3.201.452.-Ft 

- típusa:                                                éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:    3 havi BUBOR+a pénzintézet által                   

meghatározott kamatfelár 

  

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év 

- futamidő: 4 év 

- türelmi idő:                                                            2019. augusztus 31-ig 

- rendelkezésre tartási idő:                                     2018. augusztus 31-ig 

- végső lejárata:                                                        2022. év 

- biztosíték:                                                              önkormányzati tulajdonú  ingatlanra                                                                                

                                                                                  jelzálogjog bejegyzése,  

 

 

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  
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2.) Egyéb feltételek és információk: 

 

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen 

díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos 

költségek viselését vállalja az Önkormányzat.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

 

3.) Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont     

 Súlyszám 

 

1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)      50 

 

  

2. Szerződéskötési díj            5 

            (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %) 

 

 

3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem)       20 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem)                          15 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós         10 

    közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának  

    kérése. (igen nem) 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat 

pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra. 

 

4.) Pályáztatási eljárás menete: 

 

1. A 2018. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező 

érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2018. június 5. 10 óra. Az 

ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a 

benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 
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4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított 

ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. 

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu 

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 

kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat 3.201.452 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az 

ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

 

2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2018. június 5. 10
 
óra. Helye: Tiszavasvári  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első 

helyen szereplő pénzintézettel kezdi meg a polgármester. 

 

5. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a 

szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzintézet az Önkormányzat által 

felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzintézet igénye az Önkormányzat által 

teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró 

döntésben következő helyen szereplő pénzintézettel. 

 

6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2018. június 

28. 
 

7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: 2018. július 31. 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április……………… 

 

 

           Tisztelettel: 

 

      

 Dr. Fülöp Erik 

      

  polgármester 

 

Mellékletek:  

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt; 

- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése; 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

89/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak 

biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja:                         A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése  

                                kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati  

                                eljárás megindításáról 

 

- összege:     
 5.819.140,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év   

- futamidő: 5 év 3 hónap 

- türelmi idő:   2019. szeptember 30.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2018. december 31.-ig 

- végső lejárata:     2023. 

szeptember 30. 
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A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

 

Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a 

hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

 

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      

JÓVÁHAGYJA. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 

- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K& H Bank Zrt. 

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 

 

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

    

Határidő:  azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                                          89/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat melléklete  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt………………! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 

ajánlattételre 5.819.140 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján 

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

1.) A HITEL: 

 

célja:                                          A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és  

                                                    fűtéskorszerűsítése kiadásainak biztosításához szükséges  

                                                   hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

- összege:                5.819.140.-Ft 

- típusa:                                                éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:    3 havi BUBOR+a pénzintézet által                   

meghatározott kamatfelár 

  

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év 

- futamidő: 5 év 3 hónap 

- türelmi idő:                                                            2019. szeptember 30-ig 

- rendelkezésre tartási idő:                                     2018. december 31-ig 

- végső lejárata:                                                       2023. szeptember 30. 

- biztosíték:                                                              önkormányzati tulajdonú  ingatlanra                                                                                

                                                                                  jelzálogjog bejegyzése,  

 

 

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  
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2.) Egyéb feltételek és információk: 

 

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen 

díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos 

költségek viselését vállalja az Önkormányzat.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

3.) Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont     

 Súlyszám 

 

1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)      50 

 

  

2. Szerződéskötési díj            5 

            (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %) 

 

3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem)       20 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem)                          15 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós         10 

    közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának  

    kérése. (igen nem) 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat 

pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra. 

 

4.) Pályáztatási eljárás menete: 

 

1. A 2018. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező 

érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2018. június 5. 10 óra. Az 

ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a 

benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított 

ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. 
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Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu 

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 

kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat 5.819.140 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az 

ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

 

2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2018. június 5. 10
 
óra. Helye: Tiszavasvári  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első 

helyen szereplő pénzintézettel kezdi meg a polgármester. 

 

5. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a 

szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzintézet az Önkormányzat által 

felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzintézet igénye az Önkormányzat által 

teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró 

döntésben következő helyen szereplő pénzintézettel. 

 

6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2018. június 

28. 
 

7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: 2018. július 31. 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április……………… 

 

 

           Tisztelettel: 

 

      

 Dr. Fülöp Erik 

      

  polgármester 

 

 

Mellékletek:  

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt; 

- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése; 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a harmadik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

90/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak 

biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 
 

 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja:                           A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és  

                                          ablakcseréje  kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről  

                                     és a pályázati eljárás megindításáról 

 

- összege:     
 5.080.000,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a  pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év   

- futamidő: 5 év 3 hónap 

- türelmi idő:   2019. szeptember 30.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2018. december 31.-ig 

- végső lejárata:     2023. 

szeptember 30. 
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A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

 

Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a 

hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

 

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      

JÓVÁHAGYJA. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 

- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K& H Bank Zrt. 

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 

 

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

    

Határidő:  azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                                             90/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat melléklete  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt………………! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 

ajánlattételre 5.080.000 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján 

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

1.) A HITEL: 

 

célja:                                                  A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és  

                                                     ablakcseréje  kiadásainak biztosításához szükséges hitel  

                                                    felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

- összege:                5.080.000.-Ft 

- típusa:                                                éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:    3 havi BUBOR+a pénzintézet által                   

meghatározott kamatfelár 

  

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év 

- futamidő: 5 év 3 hónap 

- türelmi idő:                                                            2019. szeptember 30-ig 

- rendelkezésre tartási idő:                                     2018. december 31-ig 

- végső lejárata:                                                        2023. szeptember 30.  

- biztosíték:                                                              önkormányzati tulajdonú  ingatlanra                                                                                

                                                                                  jelzálogjog bejegyzése,  

 

 

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  
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2.) Egyéb feltételek és információk: 

 

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen 

díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos 

költségek viselését vállalja az Önkormányzat.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

 

3.) Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont     

 Súlyszám 

 

1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)      50 

 

  

2. Szerződéskötési díj            5 

            (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %) 

 

 

3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem)       20 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem)                          15 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós         10 

    közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának  

    kérése. (igen nem) 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat 

pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra. 

 

4.) Pályáztatási eljárás menete: 

 

1. A 2018. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező 

érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2018. június 5. 10 óra. Az 

ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a 

benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 
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4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított 

ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. 

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu 

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 

kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat 5.080.000 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az 

ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

 

2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2018. június 5. 10
 
óra. Helye: Tiszavasvári  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első 

helyen szereplő pénzintézettel kezdi meg a polgármester. 

 

5. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a 

szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzintézet az Önkormányzat által 

felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzintézet igénye az Önkormányzat által 

teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró 

döntésben következő helyen szereplő pénzintézettel. 

 

6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2018. június 

28. 
 

7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: 2018. július 31. 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április……………… 

           Tisztelettel: 

     Dr. Fülöp Erik 

      polgármester 

 

 

Mellékletek:  

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt; 

- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése; 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a negyedik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

    91/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró 

cseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás 

megindításáról 
 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja:                                  A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése,  

                                                  villámvédelme és nyílászáró cseréje kiadásainak biztosításához  

                                                 szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

- összege:     
 3.725.750,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a  pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év   

- futamidő: 4 év 

- türelmi idő:   2019. augusztus 31.-ig 

- rendelkezésre tartási idő: 2018. december 31.-ig 

- végső lejárata:     2022. 

június 30. 
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A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

 

Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a 

hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

 

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      

JÓVÁHAGYJA. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 

- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K& H Bank Zrt. 

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 

 

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

    

Határidő:  azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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                                             91/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat melléklete  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt………………! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 

ajánlattételre 3.725.750 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján 

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

1.) A HITEL: 

 

célja:                                            A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése,  

                                                 villámvédelme és nyílászáró cseréje  kiadásainak  

                                                 biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati  

                                                 eljárás megindításáról 

 

- összege:                3.725.750.-Ft 

- típusa:                                                éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:    3 havi BUBOR+a pénzintézet által                   

meghatározott kamatfelár 

  

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év 

- futamidő: 4 év 

- türelmi idő:                                                            2019. augusztus 31-ig 

- rendelkezésre tartási idő:                                     2018. december 31-ig 

- végső lejárata:                                                       2022 június 30. 

- biztosíték:                                                              önkormányzati tulajdonú  ingatlanra                                                                                

                                                                                  jelzálogjog bejegyzése,  

 

 

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  

2.) Egyéb feltételek és információk: 
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- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen 

díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos 

költségek viselését vállalja az Önkormányzat.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

 

3.) Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont     

 Súlyszám 

 

1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)      50 

 

  

2. Szerződéskötési díj            5 

            (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %) 

 

 

3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem)       20 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem)                          15 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós         10 

    közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának  

    kérése. (igen nem) 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat 

pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra. 

 

4.) Pályáztatási eljárás menete: 

 

1. A 2018. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező 

érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2018. június 5. 10 óra. Az 

ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a 

benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított 

ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. 
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Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu 

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 

kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat 3.725.750 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az 

ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

 

2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2018. június 5. 10
 
óra. Helye: Tiszavasvári  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első 

helyen szereplő pénzintézettel kezdi meg a polgármester. 

 

5. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a 

szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzintézet az Önkormányzat által 

felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzintézet igénye az Önkormányzat által 

teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró 

döntésben következő helyen szereplő pénzintézettel. 

 

6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2018. június 

28. 
 

7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: 2018.július 31. 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április……………… 

 

 

           Tisztelettel: 

 

      

 Dr. Fülöp Erik 

      

  polgármester 

 

 

Mellékletek:  

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt; 

- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése; 
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester az ötödik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

92/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kornisné Központ végleges engedélyének a megszerzéséhez kapcsolódó felújítási 

kiadások biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 
 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az 

Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint: 

 

A HITEL: 

 

- célja:                                      A Kornisné Központ végleges engedélyének megszerzéséhez  

                                             kapcsolódó felújítási kiadások biztosításához szükséges hitel  

                                             felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról 

 

- összege:     
 10.000.000,-Ft 

- típusa:  éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:                                                     3 havi BUBOR+ a pénzintézet által 

meghatározott kamatfelár 

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a  pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék:  maximum 0,5 %/év   

- futamidő: 7 év 

- türelmi idő:    2019. június 30.-ig 

- rendelkezésre tartási idő:  2018. szeptember 30.-ig 

- végső lejárata:      
2025. június 30. 
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A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: 

 Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.                                                                    

 

 

Nyilatkozzuk. hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket 

figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes 

futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozzuk továbbá, hogy 60 napnál régebbi 

köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.  

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel 

törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül. 

 

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a 

hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. 

 

 

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT  KÉPEZŐ PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS TARTALMÁT      

JÓVÁHAGYJA. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy 

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására. 

- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez: 

 

OTP Bank Nyrt. 

K& H Bank Zrt. 

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet 

 

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

 

    

Határidő:  azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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   92/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat melléklete  

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt………………! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket 

ajánlattételre 10.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen 

pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján 

legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.  

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére. 

 

Az általunk kért finanszírozási feltételek: 

 

1.) A HITEL: 

 

célja:                                            A Kornisné Központ végleges engedélyének  

                                                    megszerzéséhez kapcsolódó felújítási  kiadások  

                                                        biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati  

                                                    eljárás megindításáról 

 

- összege:                10.000.000.-

Ft 

- típusa:                                                éven túli lejáratú felhalmozási hitel  

- igénybevételének tervezett ütemezése: a szerződés aláírásának napjától a 

rendelkezésre tartási idő végéig 

- tőketörlesztés: negyedévente azonos részletekben 

- kamat mértéke:    3 havi BUBOR+a pénzintézet által                   

meghatározott kamatfelár 

  

- szerződéskötési díj: a hitelösszeg maximum 1%-a 

- szerződésmódosítási díj:  maximum a pénzintézet 

Hirdetménye szerint 

- rendelkezésre tartási jutalék: maximum 0,5 %/év 

- futamidő: 7 év 

- türelmi idő:                                                            2019. június 30.-ig 

- rendelkezésre tartási idő:                                     2018. szeptember 30.-ig 

- végső lejárata:                                                        2025. június 30. 

- biztosíték:                                                              önkormányzati tulajdonú  ingatlanra                                                                                

                                                                                  jelzálogjog bejegyzése,  
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Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzintézet ezirányú igénye alapján.  

2.) Egyéb feltételek és információk: 

 

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen 

díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos 

költségek viselését vállalja az Önkormányzat.  

 

- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni. 

 

- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során 

alkalmazottak szerint történik. 

 

- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni. 

 

 

3.) Bírálati szempont: 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: 

 

     Részszempont     

 Súlyszám 

 

1. Kamatfelár mértéke (%, max két tizedesig)      50 

 

  

2. Szerződéskötési díj            5 

            (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %) 

 

 

3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem)       20 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem)                          15 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós         10 

    közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának  

    kérése. (igen nem) 

    (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.) 

 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat 

pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra. 

 

4.) Pályáztatási eljárás menete: 

 

1. A 2018. december 31.-ig érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező 

érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje 2018. június 5. 10 óra. Az 

ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a 

benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 
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4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított 

ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. 

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk 

gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre 

lehetőséget biztosítunk. 

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu 

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel 

kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal 

ellátva kell benyújtania a pályázónak: 

„Ajánlat 10.000.000 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az 

ajánlattételi határidő lejárata előtt.”  

 

2. Ajánlatok bontásának időpontja: 2018. június 5. 10
 
óra. Helye: Tiszavasvári  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 

3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra. 

 

4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első 

helyen szereplő pénzintézettel kezdi meg a polgármester. 

 

5. Amennyiben az ajánlattevő jelzálog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a 

jelzálogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a 

szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzintézet az Önkormányzat által 

felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzintézet igénye az Önkormányzat által 

teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró 

döntésben következő helyen szereplő pénzintézettel. 

 

6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: 2018. június 

28. 
 

7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: 2018. július 31. 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására 

ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek 

Önkormányzatunkat.  

 

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április……………… 

 

           Tisztelettel: 

    Dr. Fülöp Erik 

     polgármester 

 

 

Mellékletek:  

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt; 

- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése; 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolóról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek 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 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

93/2018. (IV.26.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kornisné Központ 2017. évi 

szakmai munkájáról szóló beszámoló” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ az intézmény vezetője által készített - a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló - beszámolót megtárgyalta 

és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./ felkéri a város Polgármesterét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal  Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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1. melléklet „A Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról 

szóló beszámolójáról” szóló 93/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozathoz 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása 

szakfeladat tekintetében intézményi férőhely kiváltásról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek 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 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat tekintetében intézményi 

férőhely kiváltásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A fogyatékos személyek 

bentlakásos ellátása szakfeladat tekintetében intézményi férőhely kiváltásról” szóló 

előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

I. Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés 

fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig, EFOP–2.2.5–17 azonosító számú 

felhívásra nem kíván pályázni. 

 

II. Javasolja, hogy az Kornisné Központ intézményvezetője, az intézmény 

férőhely kiváltási tervet úgy készítse elő, hogy a fenntartó – hosszú távú megvalósítással 

- 2036-ig 50 főre csökkenti a fogyatékkal élő személyek bentlakásos ellátása 

engedélyezett létszámát, megtartva ezzel a jelenlegi telephelyet, megvizsgálva a további 44 

fő esetében az idős ellátásba történő átminősítés-, valamint a támogatott lakhatásba 

történő részleges férőhelykiváltás lehetőségét. 

 

III. Felkéri a Kornisné Központ intézményvezetőjét, hogy folyamatosan tájékozódjon a 

témában és a megvalósítás lehetőségeiről tájékoztassa a testületet.  
 

Határidő: esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

II. pont esetében: 2018. október 30. 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi 

finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, 

szerződéskötési szándékról 

Előadó:   Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek 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 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

95/2018. (IV.26.) Kt. számú  

határozata 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses 

összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló „Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, 

szerződéskötési szándékról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:  
 

 

 

I. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) 

SZGYF-IKT-2172-4/2018. számú megkeresésére, a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál 

u. 87. sz. alatti intézmény által – ellátási szerződés keretében állami feladatként – 

működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása vonatkozásában az 

alábbiak szerint nyilatkozik: 

Az SZGYF fenti hivatkozási számú megkeresésben, „A 2018. évre meghatározott 

működési támogatás összege: 
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- alaptámogatás: 500 000.-Ft., 

- teljesítménytámogatás: 4.182.000.-Ft., 

- összes működési támogatás: 4.682.000.-Ft.” szövegrészben  

 

2018. január 01- 2018. december 31. napjáig terjedő finanszírozási időszakra 

meghatározott összeg elfogadásáról dönt, kifejezi szerződéskötési szándékát. 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság részére. 
 

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Dr. Fülöp Erik 

     polgármester 

 

  

 

Tárgy (10.np.): Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással 

kapcsolatos feladatellátási szerződés keretében végzett 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a 

határozat-tervezet elfogadásában. 

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy tavaly, mikor kötötték a szerződést, már akkor felvetette, hogy ÁFA-s, 

vagy ne ÁFA-s legyen ez a szolgáltatás. Lehet, hogy jobb lett volna, hogyha kölcsönként 

kezelték volna ezt az összeget addig, amíg nem kerül át az igazi szerepére, hogy 

támogatásként tudják átadni. Elég jelentős összegről van szó, hogy csak úgy elengedjék. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Teljesen jogosnak tartja a Balázsi Csilla képviselő által felvetetteket. Azt kell átgondolni 

ezzel kapcsolatban, hogy itt már befejezett gazdasági eseményekről van szó. Amikor ezzel 

kapcsolatban a TIVA-SZOLG Kft. kiállított számlát, arra már nem lehet azt mondani, hogy 

„bliccelt”. Több hónapot vártak az állásfoglalásra is. 
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Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

A szerződés is elfogadásra került a jövőre nézve, így azt már nem tudja, hogy lehetne jogilag 

is visszamenőlegessé tenni. Amikor ez a szerződés megkötésre került, akkor lett volna 

létjogosultsága, akkor lehetett volna olyat csinálni, ami jogszerű is. Akkor még bírói 

gyakorlatról is érdeklődött, de nem nagyon volt még rá precedens. 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy akkor most kb. 7 millió Ft, amit elbuktak? Semmilyen lehetőség nincs 

arra, hogy ezt visszakapja a város? Pl. önrevízió, vagy NAV? 

 

Badics Ildikó jegyző: 

A kérdés az, hogy azzal nem kockáztatnak-e nagyobb dolgot? 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Nem érti, hogy ha szabályosan csinálták az átadást, most van egy állásfoglalás, akkor mi 

lehetne gond? 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző: 

Véleménye szerint a szerződésen kell inkább aggódni. Az volt a kérdés, hogy a szerződést 

lehet-e azt az időszakot visszamenőleges hatállyal módosítani.  

 

Szőke Zoltán képviselő: 

Egy írásos állásfoglalást kért az elhangzottakról. Nem egy elhanyagolandó tényező a 7 millió 

Ft, aminek a visszaszerzésére, ha mód van rá, akkor mindenkinek a felelőssége, hogy 

visszaszerezzék. 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Megkérdezte, hogy önrevíziónál büntetést kell-e fizetni? 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Nagyon alacsony az önrevíziós pótlék. 

 

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatokat hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

96/2018.(IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely az  3/2018. (IV.26.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási 

szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit 

Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2017. 

évi tevékenységéről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződésben foglalt 2017. év II. 

félévi feladatainak ellátásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót 

megtárgyalta, és azt a határozat mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 

 

2. Felhívja a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 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:    Felelős: 
1., 2., 3. pont esetében: azonnal                  2. pont esetén: Szabó András a Kft. ügyvezetője 

                       3. pont esetén: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzata és a Nyíregyházi 

Tankerületi Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződés 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Témafelelős szóbeli kiegészítése: 

 

Erdei Kolett témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy testületi ülés előtt kiosztásra került a módosított határozat-tervezet, melyben 

a testület elfogadja a Tankerület által megküldött szerződésmódosítást. Abban még nem 

szerepelt az ebédlő visszaadása, viszont az önkormányzat részéről kezdeményezi ezeknek a 

helyiségeknek a visszaadását. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 

nem szavazattal és tartózkodás nélkül többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a 

határozat-tervezet elfogadásában.  

 

Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Javasolta, hogy a 2. pontban a kezdeményezés legyen teljes. Van még konyha és ebédlő 

Tiszavasváriban. Sajnálja, hogy 2013 óta évente több millió forintot kifizettek a bűdi iskola 

ebédlő és tálaló konyha rezsiköltségére, mert akkor most nem kellett volna 9 millió forintért 

újat építeni, ami most kerül majd átadásra.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel és módosítással együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

97/2018. (IV.26) Kt. sz.  

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ jogelődje 

közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 107.§–ában kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi határozatot hozza: 
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I. A Nyíregyházi Tankerületi Központ által véleményezésre megküldött vagyonkezelési 

szerződésmódosítást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

II. Kezdeményezi azonban: 

 

a) a 2795/3 hrsz.-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti 

ingatlanegységben található ebédlő helyiség; valamint a   

 

b) a 2385 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. szám alatti 

ingatlanegységben található ebédlő helyiség visszaadását a gyermekétkeztetési 

feladatot ellátó önkormányzat részére. 
 

III. A II. pontban meghatározott ebédlő helyiségek visszaadását az alábbi indokok is 

alátámasztják:  

 az alaprajzi adatok alapján is ,,étterem” rendeltetési jelleggel megjelölt helyiségek 

alapfunkciójukat tekintve gyermekétkeztetési feladatok ellátását szolgálják, így 

elsődlegesen a főzőkonyhák, tálalókonyhák szerves részét képezik, 

 egészségügyi szempontból különösen fontos, hogy az étkezés helyszíneként szolgáló 

ebédlő szintén megfeleljen az egészségügyi higiénés követelményeknek, mely 

feltételek biztosítása a közétkeztetést ellátó feladata kell, hogy legyen, 

 országosan eltérő a gyakorlat, az ebédlő átadásával kapcsolatban. 

 

IV. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nyíregyházi Tankerületi 

Központ igazgatóját.  

 

 

 

Határidő: azonnal   Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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97/2018.(IV.26.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Székhelye:    4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

4. 

Képviseli:    Fülöp Erik polgármester 

Törzsszáma:    732462 

Adóigazgatási azonosító száma: 15732468-2-15 

Bankszámlaszám:   11744144-15404761 

Statisztikai számjele:   15732468-8411-321-15 

mint átadó (továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről  

 

Nyíregyházi Tankerületi Központ 

Székhelye:    4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. 

Képviseli:    Gaszperné Román Margit 

tankerületi központ igazgató 

Adóigazgatási azonosító száma: 15835334-2-15 

Előirányzat-felhasználási keretszáma: 10044001-00336853-00000000 

ÁHT azonosítója:   361695 

KSH statisztikai számjele:  15835334-8412-312-15 

mint átvevő (továbbiakban: Átvevő), 

 

(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 

bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 

alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 

c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, 

ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és 

kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. 

január 1-jén hatályát vesztette.  

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési 

intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-

ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott 

tankerületi központba olvadtak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg 
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Központ néven működik tovább. A vagyonkezelő illetékességi körébe tartozó köznevelési 

intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK 

jogutódja a Nyíregyházi Tankerületi Központ.  

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ 

által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési 

önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot 

ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi 

központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.  

Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. február 14. napján kelt Vagyonkezelési szerződésben 

foglaltakat felülvizsgálták. A Nyíregyházi Tankerületi Központ kezdeményezte az iskolai 

konyhák visszaadását az Önkormányzat részére, tekintettel arra, hogy ezen helyiségek 

önkormányzati feladatellátást  szolgálnak. Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 47/2018. (II.28.) Kt. számú határozatával jóváhagyta a konyhák visszaadása céljából 

a vagyonkezelési szerződés módosításának előkészítését.  

 

I. A Vagyonkezelési szerződés „A szerződés tárgya” 1. pontja kiegészül az alábbi 

1.1 ponttal: 

 

A szerződés tárgya 

 

1.1.Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelési szerződés 7. számú mellékletében felsorolt 

ingatlan vagyon tekintetében az alább felsorolt ingatlan illetve ingatlanrészek leltár szerinti 

ingóságokkal együtt a Tulajdonos részére 2018. május 1. napjával visszaadásra kerülnek. 

 

A 20795/3 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti ingatlanegységben 

található főzőkonyha, a hozzá tartozó tároló főzőhelyiségekkel, összesen 255.07 m2 terület. 

A 822/2/A/2 hrsz-ú, a valóságban 4400 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 95. szám alatti 

ingatlanegység teljes egészében. 

A 2385 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. szám alatti 

ingatlanegységben található tálalókonyha a hozzá tartozó tároló helyiségekkel, összesen 135 

m2. 

 

II. A Vagyonkezelési szerződés „Működési költségek viselésének szabályai” 26. 

pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 

 

Működési költségek viselésének szabályai 

 

A 20795/3 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti ingatlanegységben 

található főzőkonyha, a hozzá tartozó tároló főzőhelyiségekben almérő órák kerültek 

felszerelésre, melynek alapján a víz, villany és gáz közüzemi költségek a Tiszavasvári 

Önkormányzat részére továbbszámlázásra kerülnek. 

A 822/2/A/2 hrsz-ú, a valóságban 4400 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 95. szám alatti 

ingatlanegységben az Önkormányzat vállalja, hogy a közüzemi szolgáltatók felé intézkedik az 

órák átírására 2018. május 1. napjától. 

A 2385 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. szám alatti 

ingatlanegységben található tálalókonyha a hozzá tartozó tároló helyiségek nem rendelkeznek 

külön almérővel, a közüzemi költségek tekintetében felek havi általányban állapodnak meg. 

Az általány az előző év adatainak figyelembe vételével 26.000.- Ft + Áfa, mely minden hónap 

10. napjáig kiszámlázásra kerül a Tiszavasvári Önkormányzat felé. 
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Az átadott ingatlanok és ingatlanrészek tekintetében az egyéb üzemeltetési költségek 2018. 

május 1. napjától a Tiszavasvári Város Önkormányzatát terhelik. 

 

III. A Vagyonkezelési szerződés „Egyéb rendelkezések” 36. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

Egyéb rendelkezések 

 

36. Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő 

ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg: 

 

a. Önkormányzat részéről: Gazdagné dr. Tóth Marianna Önkormányzati és Jogi 

osztályvezető 

 

b. Átvevő részéről: Gaszperné Román Margit  tankerületi központ igazgató 

 

Fentieken túlmenően Felek kijelentik, hogy a Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítása 

kiterjed, a közöttük 2013. február 14. napján aláírt Vagyonkezelési szerződés azon pontjaira, 

ahol a „KIK” elnevezés szerepel, azon a továbbiakban a Nyíregyházi Tankerületi Központot 

kell érteni. 

 

A Vagyonkezelési szerződés jelen módosításával nem érintett rendelkezései és mellékletei 

továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

Jelen szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

 

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

akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Tiszavasvári Város 

Önkormányzatát, 3 példány a Nyíregyházi Tankerületi Központot illeti meg. 

 

 

Tiszavasvári, 2018. ………………………   Nyíregyháza, 2018. ………………….. 

 

 

………………………………..  ……………………………… 

     Tiszavasvári Város Önkormányzata                      Nyíregyházi Tankerületi Központ 

       Dr. Fülöp Erik         Gaszperné Román Margit 

polgármester    tankerületi központ igazgató 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:   Pénzügyi ellenjegyzés: 

………………………  ……………………………. 

 

 

Jogi ellenjegyzés:    Jogi ellenjegyzés: 

……………………….   ……………………………. 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb 

vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 

 Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek mind a 2 

határozat-tervezet elfogadását. 

 
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek mind a 2 

határozat-tervezet elfogadását. 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2018.(IV.26.) Kt. számú 

határozata 
 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére 

vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 

Tiszavasvári Bölcsőde (4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8. A ép) vezetésére, 

magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 

(www.kozigallas.gov.hu), valamint Tiszavasvári Város honlapján és a Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás 

közzétételéről.  

 

 

 

Határidő: 2018. május 04.   Felelős: Badics Ildikó jegyző 

 

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

polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

99/2018.(IV.26.) Kt. sz.  

határozata 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) pályázatát elbíráló 

bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok 

véleményezésére négytagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy 

a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban haladéktalanul juttassák el 

Tiszavasvári Város Polgármesteréhez.  

 

2. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság 

külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával:  

a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személyt,  

Badics Ildikót, Tiszavasvári Város Jegyzőjét, 

 Szabó Krisztiánt, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnökét, 

Kovácsné Nagy Juliannát, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szociális és Humán Bizottságának tagját bízza meg. 

 

 

 

Határidő: esedékességkor  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                                                                                                                                                              

http://www.kozigallas.gov.hu/
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a 10 hrsz, a 3432 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanok megosztást követő állami tulajdonba 

adásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek 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 12 fő. 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

100/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 
 

 

A 10 hrsz, a 3432 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok megosztást 

állami tulajdonba adásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a,  42.§ 16. pontja, a 

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29.§ (6) és 32.§ (6) bekezdéseire tekintettel az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kinyilatkozza, hogy a 2. pontban meghatározott ingatlanok megosztását követően 

a kialakuló kivett országos közút megnevezésű ingatlanok állami tulajdonba 

adásával és a Magyar Közút Nonprofit Zrt vagyonkezelésébe kerülésével egyetért. 

 

2. Kinyilatkozza, hogy a szándékában áll  

- a 10 hrsz-ú kivett díszkert megnevezésű ingatlan megosztását követően a 10/2 hrsz-ú   

kivett országos közút megnevezésű 0,0522 m2 nagyságú ingatlant, 

- a 3432 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztását követően a 3432/2 

hrsz-ú kivett országos közút megnevezésű 0,9896 m2 nagyságú ingatlant, 

- a 3134/2 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan megosztását követően 3134/7 

hrsz-ú kivett országos közút megnevezésű 0,6465 m2 nagyságú ingatlant 

ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

vagyonkezelésébe adni.  
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3. Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában maradnak: 

- a 10 hrsz-ú kivett díszkert megnevezésű ingatlan megosztását követően a 10/1 hrsz-ú 

0,0277 m2 nagyságú kivett közterület és a 10/3 hrsz-ú 0,3994 m2 nagyságú kivett díszkert 

megnevezésű ingatlan, 

- a 3432 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztását követően a 3432/1 

hrsz-ú 0,4733 m2 nagyságú kivett közterület és a 3432/3 hrsz-ú 0,3556 m2 nagyságú 

kivett közterület megnevezésű ingatlan, 

- a 3134/2 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan megosztását követően 3134/5 hrsz-ú 

0,0565 m2 nagyságú kivett közterület, a 3134/6 hrsz-ú 0,2295 m2 nagyságú kivett 

közterület, a 3134/8 hrsz-ú 0,0595 m2 nagyságú kivett közterület, a 3134/9 hrsz-ú 0,0072 

m2 nagyságú kivett közterület, a 3134/10 hrsz-ú 0,0051 m2 nagyságú kivett közterület és 

a 3134/11 hrsz-ú 0,0277 m2 nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlanok.  

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a 10 hrsz, a 3432 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú ingatlanok  

telekalakítási eljárásához szükséges meghatalmazás aláírására, azok megküldésére a 

Magyar Közút Nonprofit Kft. részére 

 

Határidő: azonnal                                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

5. Hozzájárul, hogy a  

- tiszavasvári 10 hrsz ingatlan telekalakítási eljárásával kapcsolatban 14-12-1/2017. 

munkaszámú változási vázrajzot,  

- tiszavasvári 3432 hrsz ingatlan telekalakítási eljárásával kapcsolatban  14-12-2/2017. 

munkaszámú változási vázrajzot, 

- tiszavasvári 3134/2 hrsz ingatlan telekalakítási eljárásával kapcsolatban 14-12-3/2017. 

munkaszámú változási vázrajzot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. benyújtsa a 

Földhivatalhoz. 

 

6. Felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok átadás-átvételével kapcsolatos feladatok 

teljes körű lebonyolítására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: esedékességkor                               Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

     

 

Tárgy (14.np.): Előterjesztés a kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó 

megállapodás elfogadásáról szóló 76/2018 (III.29.) Kt. sz. határozat 

visszavonásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

101/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 

76/2018. (III.29.) Kt. sz. határozat visszavonása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 

76/2018.(III.29.) Kt. sz. határozatát visszavonja. 

 

A rekortán pálya új kialakítási helyszínének a Tiszavasvári Általános Iskola 4440 

Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti ingatlant javasolja.  

 

Kezdeményezi a Magyar Kézilabda Szövetség felé, hogy vizsgálja meg a helyszín 

megfelelőségét.  

 

Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Magyar Kézilabda Szövetséget és a 

Nyíregyházi Tankerületi Központot. 

 

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek 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 12 fő. 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

102/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázat benyújtásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázati kiírás c) alcéljára pályázatot nyújt be önkormányzati 

tulajdonú utak felújítása érdekében. 

 

2. A beruházás megvalósítási helyszíneit az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 4440 Tiszavasvári, Mikszáth Kálmán utca 404 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Hankó László utca 214 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Wesselényi utca 193 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Budai Nagy Antal utca 3012 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Alkotás utca 2978 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Könyves Kálmán utca 1781 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Február 1. utca 1773 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Thököly Imre utca 1789 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Bacsó Béla utca 1756 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Illés Béla utca 1782 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Mártírok utca 1715 hrsz. 

 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 3580 hrsz. 
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3. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A beruházás összköltsége:   22.860.000 Ft 

 Igényelt támogatás (85%):  19.431.000 Ft 

 Önkormányzati sajáterő (15%):   3.429.000 Ft 

 

4. A beruházás megvalósításához szükséges sajáterő fedezetét Tiszavasvári Város 

Önkormányzata aktuális évi költségvetésében biztosítja. 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához. 

 

Határidő: 2018. május 2. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

Bakné Répási Ágnes képviselő: IGEN 

Balázsi Csilla képviselő: IGEN 

Balogh Sándor képviselő: IGEN 

Császár József Sándor képviselő: IGEN 

Dr. Fülöp Erik polgármester: IGEN 

Dr. Rojkó László képviselő: IGEN 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: IGEN 

Munkácsi Mihály alpolgármester: IGEN 

Ráduly Zsolt képviselő: IGEN 

Sipos Ibolya alpolgármester: IGEN 

Szabó Krisztián képviselő: IGEN 

Szőke Zoltán képviselő: IGEN 

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

103/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 

kódszámú pályázattal kapcsolatos „A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai 

korszerűsítése” tárgyban lefolytatott Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési 

eljárást - a Bírálóbizottság egyhangú javaslatát figyelembe véve - eredményessé 

nyilvánítja. 

 

2. A PROMT 23 Kft. (4080 Hajdúnánás, Böszörményi út 1.) ajánlatát a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. 

 

3. A TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 16. IV/15.), a NYAK-

ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.), a MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 

Hajdúnánás, Kinizsi út 19/a.) és a HUN-SÁGI és FIA Kft. (4440 Tiszavasvári, Szabó 

Magda u. 2.) ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 
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4. A NYAK-ÉP Kft.-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére nettó 143.645.233,- Ft + 27% 

ÁFA összegben. 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az ajánlattevőket és 

gondoskodjon az eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató hirdetmény 

megjelentetéséről. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy (17.np.): Előterjesztés a 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-

tervezet elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 1 igen 

szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, többségi igen szavazat hiányában nem 

hozott döntést a határozat-tervezet elfogadásában. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2018.(IV.26.) Kt. számú  

határozata 

 

A 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül történő helyezéséről 

 

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, Báthori u. 6. szám alatti lakás hasznosításáról szóló 

83/2018. (III.29.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

  

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 

 

 

Tárgy (18.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető 

(magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázat 

véleményezéséről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 

 Hozzászólások: 

 

Ráduly Zsolt képviselő: 

Jelezte, hogy érintettségre tekintettel nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester szavazásra bocsátotta, hogy Ráduly Zsolt képviselő 

érintettségre való tekintettel nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

A Képviselő-testület 11 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 

Ráduly Zsolt képviselő a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről szóló előterjesztés szavazásában nem 

vesz részt. 
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Balázsi Csilla képviselő: 

Nagyon örült, hogy Ráduly Zsolt képviselő beadta a pályázatát igazgatói állásra, és reméli 

meg is fogja kapni. Több éve dolgoznak közösen, és az utóbbi 4 hónap is nagyon termékeny 

volt.  

 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta úgy, hogy Ráduly Zsolt 

képviselő nem vesz részt a szavazásban érintetségre való tekintettel. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2018.(IV.26.) Kt. sz.  

határozata 

 

 

A Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására 

benyújtott pályázat véleményezéséről 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdései alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központ 

által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb 

vezető) beosztására 

 

j av aso l j a  

 

Ráduly Zsoltot. 

 

2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a javaslatot továbbítsa a 

Nyíregyházi Tankerületi Központ felé. 

 

Határidő: 2018. május 09.  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. 

évi tevékenységéről  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Erdei Kolett köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

106/2018. (IV.26.) Kt. sz. 

határozata 

 

Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett tevékenységéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel: 

 

I.  a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetőjét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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106/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete: 
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 217 
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Tárgy (20.np.): Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 

  

 

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 12 fő.  

 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta „a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről” szóló tájékoztatót. 

 

 

Tárgy (21.np.): Előterjesztés a járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek 

biztosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

  

Témafelelős szóbeli kiegészítése: 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy egy határozat-tervezet került kiküldésre egy nyilatkozatról, melyben az 

ÁNTSZ helyszíni ellenőrzést végzett, és feltételként írta elő a mozgáskorlátozott mosdó 

biztosítását, amit az épületen belül történő kialakításáig ilyen formában biztosítanának.  

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

A járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A járóbeteg szakrendelés 

működési feltételeinek biztosításáról” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza: 

 

Hozzájárul ahhoz, hogy Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala képviseletében a jegyző 2018. 

június 1. napjától 2019. május 30. napjáig a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató 
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Kft. (székhely: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11. sz., adószáma: 12451245-1-15, képviseletre 

jogosult: Dr. Rojkó László ügyvezető) által üzemeltetett - a 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál 

u. 6. szám alatti - járóbeteg szakrendelőben, a járóbeteg szakorvosi és nem szakorvosi 

feladatellátás működési feltételeinek biztosítása céljából eseti jelleggel, szükség szerint 

ingyenesen biztosítsa a 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatti földszinti 

mozgáskorlátozott mellékhelyiség nem kizárólagos használatát az ellátást igénybe vevők 

részére. 

 

Határidő: esedékességkor  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy (22.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

megüresedő vezetői álláshelyánek betöltésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő 

  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Sajnálatos módon konstatálta, hogy 10 év fáradtságos munka után ezt a feladatot nem fogja 

már ellátni Gáll Antalné ügyvezető. Mindenki nevében megköszönte azt a sok-sok fáradozást 

nem csak a hétköznapokon, hanem a hétvégéken is, amellyel megörvendeztetett mindenkit. A 

Közétkeztetési Nonprofit Kft-nél mindig minden rendben volt, és csak pozitív 

visszajelzéseket kaptak. 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Véleménye szerint maximálisan helyt állt ügyvezető asszony, mind a városért, mind pedig 

egymásért. Mindig jó hírét vitte a városnak a rendezvényeken.  
 

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
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A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

108/2018.(IV.26.) Kt. számú 

határozata 
 

(amely a 3. (2018.IV.26.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő vezetői álláshelyének 

betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám), mint a 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 

alapítója 

 

pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám) 

ügyvezető 

 

munkakörének betöltésére. 

 

Feladatköre: a Kft. ügyvezető munkakörének ellátása.  

 

Munkakörébe tartozó lényeges feladatok:  

 a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, a belső szabályzatok és a 

közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony 

működtetése; 

 a helyi alapfokú és középfokú oktatási intézmények tanulói étkeztetésének 

megszervezése, a szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, 

valamint a dolgozói és vendégebédek, családi, vállalati és intézményi étkeztetések 

lebonyolítása; 

 a főzőkonyhák munkájának irányítása, beszerzések, megrendelések koordinálása, a 

HACCP működtetése, közbeszerzések kiírása, adminisztrációs nyilvántartások 

vezetése;  

 a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság 

előtt;  

 a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása; 

 a Városi Piac folyamatos működésének és felügyeletének biztosítása; 

 a Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetése, színvonalának fenntartása és a 

táborozó vendégek étkeztetésének megszervezése. 

 

A vezetői megbízás időtartama: 2018. július 01. napjától –2023. június 30. 

 

Pályázati feltételek:  

 Felsőfokú dietetikusi vagy közgazdasági, vagy élelmiszeripari végzettség, vagy 

vendéglátó ipari vagy kereskedelmi vagy mérlegképes könyvelői képesítés, 
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 Középfokú közgazdasági, vagy vendéglátó ipari vagy kereskedelmi képesítés 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

 Büntetlen előélet 

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: élelmezésvezetői képesítés illetve ügyvezetői 

tapasztalat vagy hasonló területen szerzett gyakorlat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

 Részletes szakmai önéletrajz, 

 Iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 

 Szakmai vezetési program, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a testületi ülés keretében kívánja-e 

zárt ülés megtartását. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 18. 

 

A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének 

lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat. 

 

Bérezés: megegyezés szerint 

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével 

(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő hivatkozási 

számot: TPH/7510/2018, valamint a munkakör megnevezését: ügyvezető. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Tiszavasvári Város Honlapja - 2018. április 27. 

 Tiszavasvári Városi Televízió Képújság - 2018. április 27. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó jegyző ad, a 42/520-

500-as telefonszámon. 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatnak a Tiszavasvári Városi Televízió Képújság és 

Tiszavasvári Város Honlapján történő megjelenéséről gondoskodjon. 

 

 

 

Határidő: azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (23.np.): Előterjesztés fogyatákos személyek otthonának 2018. évi 

finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, 

szerződéskötési szándékról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy előző napon került kiküldésre a határozat-tervezet, mivel a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság a napokban küldte meg a szerződéskötési ajánlatát. Polgármester Úr 

már korábban jelezte a Főigazgatóság felé a szerződés megkötését, tekintettel arra, hogy már április 

van és a finanszírozáshoz mielőbb szükséges a szerződés aláírása. Ez a kezdeményezés a határozat-

tervezet mellékletét képezi, és ebben részletesen fel van tüntetve, hogy milyen többletköltséggel jár 

ezen feladat ellátása. Erre tekintettel a Főigazgatóság szerződéskötési ajánlatát egy magasabb, a 

határozat-tervezet szerinti összeggel javasolják elfogadni. 

  

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

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. 
 

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

109/2018. (IV.26.) Kt. számú 

határozata 

 

Fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses 

összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló „Fogyatékos személyek 

otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, 

szerződéskötési szándékról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:  
 

 

 

II. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) 

SZGYF-IKT/945-5/2018. számú megkeresésére, a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál 

u. 87. sz. alatti intézmény által – ellátási szerződés keretében állami feladatként – 

működtetett fogyatékos személyek részére nyújtott bentlakásos ellátás finanszírozása 

vonatkozásában - az SZGYF szerződéskötési ajánlatára - az alábbiak szerint 

nyilatkozik: 

Kifejezi szerződéskötési szándékát, azonban az SZGYF fenti hivatkozási számú 

megkeresésben, „A 2018. évre meghatározott működési támogatás összege: 117 975 264 

Ft.” szövegrészben 2018. január 01- 2018. december 31. napjáig terjedő finanszírozási 

időszakra meghatározott összeg helyett az alábbi összesen: 143 818 214 Ft, azaz 
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egyszáznegyvenhárom millió nyolcszáztizennyolcezer kettőszáztizennégy forint 

finanszírozási összeggel javasolja megkötni a szerződést, a jelen határozat 1. melléklete 

szerinti tájékoztató elfogadásával, az abban részletezett indokok alapján. 

II. 1. Felhatalmazza a polgármestert – szükség esetén - a további egyeztetések 

lefolytatására, nyilatkozatok-, módosító javaslat megtételére, azzal, hogy annak 

eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

II.2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság részére. 
 

 

Határidő: azonnal,   Felelős: Dr. Fülöp Erik 

II.1. pont: esedékességkor   polgármester 
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109/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat 1. melléklete 
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Tárgy (24.np.): Egyebek 

 

Egyebek napirend 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  Badics Ildikó  

 polgármester jegyző
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