TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2018. október 11-én
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 248-263.
rendelete: 20.

NAPIRENDEK
1.
Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezetei és
működési szabályzatának megalkotásáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2.

Előterjesztés az alpolgármesteri tisztség betöltéséről

3.

Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének megváltoztatásáról

4.
Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának időszaki lapja Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
5.
Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a Hierotheosz Egyesülettel a Civil
Információs Centrum cím birtokosával
6.
Előterjesztés a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére történő előzetes tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról értéknövelő felújítás megvalósításához
7.

Egyebek

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2018. október 11-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Szőke Zoltán polgármester, képviselő, 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 képviselők

Távol maradt:

-

Meghívottként részt vettek:
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető,
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal
vezetője, Dojcsákné Pásztor Erika Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr.
Molnár Lilla köztisztviselő, Köblös Máté köztisztviselő
Meghívottként távolt maradt: Badics Ildikó jegyző, Girus András osztályvezető, Kőhegyi
Edit Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gurbánné Papp Mária
Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita
Szőke Zoltán polgármester:
Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, valamint a meghívott vendégeket. A jelenléti ív
alapján megállapította, hogy a megválasztott 12 képviselőből (1 fő polgármesterként és
képviselőként egyaránt) 11 fő képviselő jelen volt, így az ülés határozatképes és azt
megnyitotta. Javasolta a 2018. október 09. napján kiküldött rendkívüli testületi meghívóban
szereplő napirendi pontok sorrendjének módosítását, új napirendi pontok felvételét. Az új
napirendi pontok felvételének, mint sürgősségi javaslatnak az indoka a mielőbbi hatékony és
bizalmi alapú együttműködés, helyettesítési rendszer megteremtése. Tehát akkor Egyebek 1
napirendi pontként javasolta felvenni Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 35/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, Egyebek 2 napirendi pontként az
alpolgármesteri tisztség betöltéséről szóló előterjesztést, és Egyebek 3 napirendi pontként a
Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének megváltoztatásáról szóló előterjesztést.
Kérte, hogy ezt a három napirendi pontot a felsorolt sorrendben a napirendi pontok
sorrendjének változtatásával az első három napirendként tárgyalják meg. Kérte továbbá, hogy
a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződése módosításának
utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület,
tekintettel a polgári törvénykönyvben foglaltakra, mely szerint társasági szerződéssel
kapcsolatos döntéseket zárt ülés keretében szükséges tárgyalni.
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Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött
napirendi pontok tárgyalását a javasolt módosításokkal és kiegészítésekkel szavazásra
bocsátotta.
A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1.
Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezetei és
működési szabályzatának megalkotásáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
2.

Előterjesztés az alpolgármesteri tisztség betöltéséről

3.

Előterjesztés

a

Képviselő-testület

bizottságai

személyi

összetételének

megváltoztatásáról
4.
Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának időszaki lapja Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
5.
Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a Hierotheosz Egyesülettel a
Civil Információs Centrum cím birtokosával
6.
Előterjesztés a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére történő előzetes tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról értéknövelő felújítás megvalósításához
7.

Egyebek

ZÁRT
8.
Előterjesztés az egészségügyi feladatellátással kapcsolatban hozott határozatok
hatályon kívül helyezéséről
9.
Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződése módosításának utólagos jóváhagyásáról
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Badics Ildikó jegyző
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szőke Zoltán polgármester:
Az első napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a mai ülés
későbbi döntéseinek előkészítéseként javasolta felvenni az első napirendi pontot. Az
SZMSZ-ben módosul a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszáma 5 főről 4 főre. Javasolt
egy technikai módosítást is a rendes ülések számában, a kötelező 11 rendes ülés helyett
javasolta a törvényben megfogalmazott legalább 6 rendes ülés tartását. Ez nem azt jelenti
természetesen, hogy kevesebb ülést szándékozik majd összehívni, hanem ha valamilyen
oknál fogva nem tartható a 11 rendes ülés, akkor legyen lehetőség az eltérésre, ahogyan azt
a törvény is lehetővé teszi. Változtatna azon a rendszeren is, hogy a két ülés közötti
tevékenységéről testületi ülésen felolvasás keretében adjon tájékoztatást, ez kiküldésre fog
kerülni a képviselők részére, és megoldható, hogy akár a honlapon is közzétegyék ezt a
listát, ezzel rugalmasabbá és gördülékenyebbé téve a testületi ülések menetét.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2018.(X.11.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a - következőket rendeli el:
1.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése törlésre
kerül.
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja
törlésre kerül.
(3) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 22.§ (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
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„(2) A titkos szavazással kapcsolatos teendőket a 4. mellékletben meghatározott bizottság
látja el. Amennyiben a titkos szavazás tárgya magával a szavazást lebonyolító Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság elnökével vagy tagjával kapcsolatos, tehát érintett a szavazás tárgyában,
akkor ez esetben – külön döntés alapján - 3 tagú ad hoc bizottság hozható létre.
A bizottság elnöke kiosztja a képviselő-testület bélyegzőjével hitelesített szavazólapokat.
Szavazni a szavazólapon feltüntetett „igen”, „nem” vagy „tartózkodás” melletti négyzetbe
elhelyezett „x” megjelöléssel kell. Szavazás után a szavazólapokat valamennyi képviselő az
erre a célra kihelyezett urnába helyezi. A bizottság megszámlálja a szavazatokat, az
eredményt a bizottság elnöke ismerteti.”
(4) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 28.§ (1) bekezdés a) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a)Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 fővel…”
(5) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület indokolt esetben meghatározott feladat ellátására legalább 3 tagból
álló ideiglenes bizottságot és munkacsoportot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság és
munkacsoport megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a
képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.”
(6) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 30.§ (2) bekezdés helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
30.§ (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendje legalább heti hét óra,
illetve havi huszonnyolc óra munkaidőt jelent.
2.§ Ez a rendelet 2018. október 11-én 08 óra 03 perckor lép hatályba.

Szőke Zoltán
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. október 11. 08 óra 02 perckor

Badics Ildikó
jegyző
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
20/2018. (X.11.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 35/2014. (XI.28) önkormányzati
rendeletével megalkotta szervezeti és működési szabályzatát. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (továbbiakban: Mötv.) 53.§ -a értelmében a
testület működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló
rendeletében határozza meg.
2. Részletes indokolás
1.§-hoz
A 8.§ (1) bekezdése tartalmazza, hogy a testület évente 11 rendes képviselő-testületi ülést tart.
Az Mötv 44.§-a értelmében a testület szükség szerint, de évente legalább 6 rendes ülést tart.
Köztudomású, hogy a rendes testületi ülések száma az évi 6 alkalmat eléri, sőt meghaladja,
azaz a törvényi előírásnak eleget tesz a testület, így nem indokolt a törvénytől eltérő ülésszám
meghatározása.
A 19.§ (1) bekezdés határozza meg a polgármester feladatait a testületi ülés vezetése során. A
d) pont értelmében a polgármester beszámol két rendes testületi ülés között végzett
tevékenységéről. A beszámolók a jövőben nem szóban az ülésen kerülnek ismertetésre,
hanem elektronikus úton kerülnek kiküldésre. Emiatt a 19.§ (1) bekezdés d) pontja törlésre
került.
A 22.§ (2) bekezdés első mondata a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőknél a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot nevesíti, ennek megfelelő mellékletre történő hivatkozás
kerül rögzítésre. Kiegészült a szabályozás, abból a szempontból, hogy amennyiben a titkos
szavazás tárgya magával a szavazást lebonyolító Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökével
vagy tagjával kapcsolatos, tehát érintett a szavazás tárgyában, akkor ez esetben – külön döntés
alapján -3 tagú ad hoc bizottság hozható létre. A 28.§ (2) bekezdés szerinti indokolt esetben
létrehozott ideiglenes bizottság létszáma legalább 3 fő.
A 28.§ (1) bekezdése tartalmazza a testület állandó bizottságait, illetve azok létszámait. A
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszámának 5 főről 4 főre történő csökkentése valósult meg.
A 30.§ (2) bekezdésében az illetve szó rövidítve (ill.) szerepelt, a jogalkotási törvény
előírásinak megfelelően ez került pontosításra.
Szőke Zoltán polgármester rövid szünetet rendelt el az elfogadott rendelet kihirdetése
céljából.
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az alpolgármesteri tisztség betöltéséről
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Szőke Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy az elmúlt időszakban egyeztetéseket folytatott a képviselő-testület tagjaival,
ahol is olyan megegyezés született, amivel ő maga is egyet értett, és támogatta. A két
személy, akiket javasolt az alpolgármesteri tisztségek betöltésére, Ráduly Zsolt és Szabó
Krisztián. Minden érintettel az előzetes tárgyalásokat lefolytatta. Leszögezte, hogy nem
személyi kérdésekről van szó. Olyan célokért történik mindez, hogy hogyan tudnak minél
hatékonyabban dolgozni Tiszavasváriért. Megköszönte Sipos Ibolyának és Munkácsi
Mihálynak az eddig végzett munkáját. Tekintettel arra, hogy a titkos szavazás lebonyolítását
végző bizottság két tagja személyesen érintett az alpolgármesteri megbízás visszavonása,
valamint jelen előterjesztés tárgyát képező választás kapcsán, így javasolta, hogy a Képviselőtestület a titkos szavazás lebonyolítására ad hoc szavazatszámláló bizottságot hozzon létre a
témában. A bizottságba javasolta Bakné Répási Ágnes elnököt, Kovácsné Nagy Julianna és
Balogh Sándor képviselőket.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
248/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szavazatszámláló bizottság
tagjainak megválasztása” című előterjesztéssel kapcsolatban, Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete szervezetei és működési szabályzatának megalkotásáról
szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján az alábbi döntést hozza:
I. A Képviselő-testület kizárólag Sipos Ibolya és Munkácsi Mihály alpolgármesterek
megbízásának visszavonásáról szóló döntés és az új alpolgármesterek megválasztásáról
szóló döntés meghozatalához szükséges titkos szavazás lebonyolítása érdekében
szavazatszámláló bizottságot hoz létre, az alábbiak szerint:
1. Bakné Répási Ágnes elnök
2. Kovácsné Nagy Julianna tag
3. Balogh Sándor tag
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II. Felkéri a bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Sipos Ibolya alpolgármester:
Személyes érintettségre tekintettel kérte a döntéshozatalból való kizárását.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki egyetért Sipos Ibolya
alpolgármester döntéshozatalból történő kizárásával.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással többségi igen szavazat hiányában
nem hozott döntést Sipos Ibolya alpolgármester döntésből való kizárásáról.
Szőke Zoltán polgármester titkos szavazással szavazásra bocsátotta Sipos Ibolya
alpolgármester megbízásának visszavonásáról szóló határozat-tervezetet.
Felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ossza ki a képviselő-testület
bélyegzőjével hitelesített szavazólapokat.
Elmondta, hogy szavazni a szavazólapon feltüntetett „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”
melletti négyzetbe feltüntetett „x” megjelöléssel kell.
Kérte, hogy szavazás után a szavazólapokat valamennyi képviselő helyezze az erre a célra
kijelölt urnába, ezek után a bizottság elnöke a szavazatok megszámlálását követően
ismertesse az eredményt.
Bakné Répási Ágnes szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette az eredményt.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
249/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Sipos Ibolya alpolgármester megbízásának visszavonásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sipos Ibolya - általános
helyettesítéssel megbízott - alpolgármester megbízásának visszavonásával kapcsolatban,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 76. § d.)
pontjában foglalt jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:
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Sipos Ibolya alpolgármester alpolgármesteri megbízását azonnali hatállyal, azaz 2018.
október 11. napjával visszavonja.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán polgármester:
A következő határozat-tervezethez hozzáfűzte, hogy Munkácsi Mihály alpolgármester úr
reggel jelezte felé, hogy elektronikus formában előző nap elküldte a lemondó nyilatkozatát,
azonban az ismert jogszabályok alapján ezt írásban kellett volna benyújtania. Így a jelen
határozat-tervezetről szükséges dönteni.
Munkácsi Mihály alpolgármester:
Előző nap megküldte lemondó nyilatkozatát. A mai reggel pedig át akarta adni, de az internet
hiánya miatt nem volt rá lehetősége. Elmondta, hogy a képviselő-testület döntésétől
függetlenül alpolgármesteri tisztségéről mindenképp lemond. Megköszönte az elmúlt 5 évet,
valamint a hivatal munkatársainak és a képviselő-testületnek a munkáját. Személyes
érintettségre tekintettel kérte kizárását a szavazásból.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki egyetért Munkácsi Mihály
alpolgármester döntéshozatalból való kizárásával.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással többségi igen szavazat hiányában
nem hozott döntést Munkácsi Mihály alpolgármester döntésből való kizárásáról.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki nem zárná ki Munkácsi
Mihály alpolgármestert a döntéshozatalból.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
250/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Munkácsi Mihály alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Munkácsi
Mihály
alpolgármester szavazásból történő kizárásával kapcsolatban, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:
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Munkácsi Mihályt személyes érintettsége miatt nem zárja ki az alpolgármesteri megbízásának
visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatalából.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán polgármester titkos szavazással szavazásra bocsátotta Munkácsi Mihály
alpolgármester megbízásának visszavonásáról szóló határozat-tervezetet.
Felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ossza ki a képviselő-testület
bélyegzőjével hitelesített szavazólapokat.
Elmondta, hogy szavazni a szavazólapon feltüntetett „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”
melletti négyzetbe feltüntetett „x” megjelöléssel kell.
Kérte, hogy szavazás után a szavazólapokat valamennyi képviselő helyezze az erre a célra
kijelölt urnába, ezek után a bizottság elnöke a szavazatok megszámlálását követően
ismertesse az eredményt.
Bakné Répási Ágnes szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette az eredményt
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a harmadik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
251/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Munkácsi Mihály alpolgármester megbízásának visszavonásáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Munkácsi
Mihály
alpolgármester megbízásának visszavonásával kapcsolatban, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 76. § d.) pontjában foglalt jogkörében
eljárva az alábbi döntést hozza:
Munkácsi Mihály alpolgármester alpolgármesteri megbízását azonnali hatállyal, azaz
2018. október 11. napja hatállyal visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Ráduly Zsolt képviselő:
Kérte személyes érintettségre való tekintettel a döntéshozatalból való kizárását.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki egyetért Ráduly Zsolt
képviselő döntéshozatalból történő kizárásával.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással többségi igen szavazat hiányában
nem hozott döntést Ráduly Zsolt képviselő döntésből való kizárásáról.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki nem zárná ki Ráduly Zsolt
képviselőt a döntéshozatalból.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
252/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Ráduly Zsolt képviselő szavazásból történő kizárásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráduly Zsolt képviselő
szavazásból történő kizárásával kapcsolatban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
döntést hozza:
Ráduly Zsolt képviselőt személyes érintettsége miatt nem zárja ki az alpolgármesterré
választásáról szóló döntés meghozatalából
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán polgármester titkos szavazással szavazásra bocsátotta Ráduly Zsolt képviselő
alpolgármesterré választásáról szóló határozat-tervezetet.
Felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ossza ki a képviselő-testület
bélyegzőjével hitelesített szavazólapokat.
Elmondta, hogy szavazni a szavazólapon feltüntetett „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”
melletti négyzetbe feltüntetett „x” megjelöléssel kell.
Kérte, hogy szavazás után a szavazólapokat valamennyi képviselő helyezze az erre a célra
kijelölt urnába, ezek után a bizottság elnöke a szavazatok megszámlálását követően
ismertesse az eredményt.
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Bakné Répási Ágnes szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette az eredményt.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a negyedik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
253/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Ráduly Zsolt alpolgármesterré választásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Ráduly Zsolt alpolgármesterré
választásáról” című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (továbbiakban:
Mötv.) 74. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva tagjai közül Ráduly Zsolt
képviselőt a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, 2018. október 12. napjától
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szabó Krisztián képviselő:
Személyes érintettségre való tekintettel kérte a döntéshozatalból való kizárását.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki egyetért Szabó Krisztián
képviselő döntéshozatalból történő kizárásával.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással többségi igen szavazat hiányában
nem hozott döntést Szabó Krisztián képviselő döntésből való kizárásáról.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki nem zárná ki Szabó
Krisztián képviselőt a döntéshozatalból.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
254/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Szabó Krisztián képviselő szavazásból történő kizárásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Krisztián képviselő
szavazásból történő kizárásával kapcsolatban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
döntést hozza:
Szabó Krisztián képviselőt személyes érintettsége miatt nem zárja ki az alpolgármesterré
választásáról szóló döntés meghozatalából
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán polgármester titkos szavazással szavazásra bocsátotta Szabó Krisztián
képviselő alpolgármesterré választásáról szóló határozat-tervezetet.
Felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ossza ki a képviselő-testület
bélyegzőjével hitelesített szavazólapokat.
Elmondta, hogy szavazni a szavazólapon feltüntetett „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”
melletti négyzetbe feltüntetett „x” megjelöléssel kell.
Kérte, hogy szavazás után a szavazólapokat valamennyi képviselő helyezze az erre a célra
kijelölt urnába, ezek után a bizottság elnöke a szavazatok megszámlálását követően
ismertesse az eredményt.
Bakné Répási Ágnes szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette az eredményt
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az ötödik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
255/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Szabó Krisztián alpolgármesterré választásáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„Szabó
Krisztián
alpolgármesterré választásáról” című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (továbbiakban:
Mötv.) 74. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva tagjai közül Szabó Krisztián
képviselőt a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, 2018. október 12. napjától
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 63. § - ában foglaltak alapján az alpolgármesternek esküt kell tennie és erről okmányt
kell aláírnia. Az eskü szövegét a törvény 1. melléklete tartalmazza.
Szőke Zoltán kiveszi az esküt Ráduly Zsolt és Szabó Krisztián alpolgármesterektől
az alpolgármesterek az esküt leteszik
Ezután Ráduly Zsolt és Szabó Krisztián alpolgármesterek az esküokmányt aláírják, melyet
Szőke Zoltán polgármester is ellát az aláírásával.
Szőke Zoltán polgármester:
Tájékoztatta az alpolgármestereket, hogy a törvény erejénél fogva a megválasztott
alpolgármestereknek a megválasztásuktól számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell
tenniük, melynek nyomtatványai jelen ülést követően átadásra kerülnek. A nyilatkozatokat
Fenyvesi-Nagy Emese humánpolitikai ügyintézőhöz kell visszajuttatni, melyeket – az
SZMSZ-ben foglalt felhatalmazás alapján – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke vesz át,
tart nyilván és ellenőriz.
A következő, az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló
határozat-tervezettel kapcsolatosan elmondta, hogy az egyeztetéseken megállapodtak abban,
hogy az új alpolgármesterek egy csökkentett tiszteletdíjjal látják majd el a feladatot.
Ráduly Zsolt képviselő:
Kérte személyes érintettségre való tekintettel a döntéshozatalból való kizárását.
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Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki egyetért Ráduly Zsolt
képviselő döntéshozatalból történő kizárásával.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással többségi igen szavazat hiányában
nem hozott döntést Ráduly Zsolt képviselő döntésből való kizárásáról.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki nem zárná ki Ráduly Zsolt
képviselőt a döntéshozatalból.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
256/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Ráduly Zsolt alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráduly Zsolt alpolgármester
szavazásból történő kizárásával kapcsolatban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
döntést hozza:
Ráduly Zsolt alpolgármestert személyes érintettsége miatt nem zárja ki az alpolgármesteri
tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról szóló döntés meghozatalából
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester Ráduly Zsolt alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról szóló határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
257/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Ráduly Zsolt alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Ráduly Zsolt alpolgármester és
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról” című előterjesztéssel kapcsolatban
az alábbi döntést hozza:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (továbbiakban:
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján Ráduly Zsolt alpolgármester részére megválasztásától 2018. október 12. napjától - kezdődően tiszteletdíjat állapít meg, melynek mértéke
bruttó 270.000 forint/hó.
2. Megállapítja, hogy az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású
alpolgármester a megválasztásától – 2018. október 12. napjától - havonta a
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek
összege bruttó 40.500 forint/hó.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a gondoskodjon az alpolgármesteri tiszteletdíj havonta történő
kifizetéséről.
Határidő: azonnal
3. pont tekintetében folyamatos

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
3. pont tekintetében Badics Ildikó jegyző

Szabó Krisztián képviselő:
Személyes érintettségre való tekintettel kérte a döntéshozatalból való kizárását.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki egyetért Szabó Krisztián
képviselő döntéshozatalból történő kizárásával.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással többségi igen szavazat hiányában
nem hozott döntést Szabó Krisztián képviselő döntésből való kizárásáról.
Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta, hogy ki az, aki nem zárná ki Szabó
Krisztián képviselőt a döntéshozatalból.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
258/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Szabó Krisztián alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Krisztián alpolgármester
szavazásból történő kizárásával kapcsolatban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
döntést hozza:
Szabó Krisztián alpolgármestert személyes érintettsége miatt nem zárja ki az alpolgármesteri
tiszteletdíj és költségtérítés megállapításáról szóló döntés meghozatalából
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester Szabó Krisztián alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról szóló határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
259/2018. (X.11.) Kt. számú
határozata
Szabó Krisztián alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
„Szabó
Krisztián
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról” című előterjesztéssel kapcsolatban
az alábbi döntést hozza:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (továbbiakban:
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján az Szabó Krisztián alpolgármester részére
megválasztásától - 2018. október 12. napjától - kezdődően tiszteletdíjat állapít meg,
melynek mértéke bruttó 270.000 forint/hó.
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2. Megállapítja, hogy az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású
alpolgármester a megválasztásától – 2018. október 12. napjától - havonta a
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek
összege bruttó 40.500 forint/hó.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a gondoskodjon az alpolgármesteri tiszteletdíj havonta történő
kifizetéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán polgármester rövid szünetet rendelt el, a megválasztott alpolgármesterek
bizottsági tagságról való lemondó nyilatkozata - polgármester részére történő - átadása
céljából.
Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
a
Képviselő-testület
bizottságai
összetételének megváltoztatásáról
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

személyi

Szőke Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy előzetesen a képviselőkkel már egyeztetett a bizottsági helyekkel,
pozíciókkal kapcsolatban. Ők a felkérést elfogadták. Tájékoztatásként elmondta, hogy a
Pénzügyi Bizottság tekintetében Balázsi Csilla képviselőt javasolta a bizottság elnökének,
tagjainak pedig Császár József, Dr. Rojkó László és Sipos Ibolya képviselőket. A Szociális és
Humán Bizottság esetében Bakné Répási Ágnes marad az elnök, Kovácsné Nagy Julianna,
Balogh Sándor és Munkácsi Mihály pedig a tagok.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
260/2018. (X.11.) Kt. sz.
határozata
a Képviselő-testület bizottságai személyi összetételének megváltoztatásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Képviselő-testület bizottságai
személyi összetételének megváltoztatásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:
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I. 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottsága elnökének a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, 2018. október
12. napjával Balázsi Csilla bizottsági tagot bízza meg.
I. 2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottsága tagjának a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, 2018. október
12. napjával Sipos Ibolya képviselőt bízza meg.
II. 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága
elnökének a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, 2018. október 12.
napjával Bakné Répási Ágnes bizottsági tagot bízza meg.
II. 2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága
tagjának a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, 2018. október 12. napjával
Munkácsi Mihály képviselőt bízza meg.
Határidő: azonnal

Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának időszaki lapja
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szőke Zoltán polgármester:
Úgy véli, hogy a Hírmondó működésével az utóbbi időben nem ment minden
zökkenőmentesen. Kifejezte szándékát, hogy ezen a területen változást kíván eszközölni egy
jobb, átláthatóbb, hatékonyabb működés érdekében.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
261/2018. (X.11.) Kt. sz.
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvényben foglaltak figyelembe vételével a Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki
lapjának szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint alkotja meg.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az időszaki lap szervezeti és működési szabályzatának
módosításáról tájékoztasson valamennyi érintett felet.
3. Hatályon kívül helyezi Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 151/2017.
(VI. 29.) Kt. számú határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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a 261/2018. (X.11.) Kt. sz. határozat melléklete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A Képviselő-testület a városban történő eseményekről - a lakosság megfelelő, hiteles,
pontos és rendszeres tájékoztatásának biztosítása érdekében - az 1989. évben alapított
városi időszaki lap működtetéséről folyamatosan gondoskodik, ellenőrzi
tevékenységét, és vagyoni felelősséggel tartozik a lap működéséért.

1.2.

A városi időszaki lap

neve:
székhelye:
alapításának éve:
alapító szerve, tulajdonosa:
kiadója:
felelős szerkesztő:
kiadásának időpontja:
kiadásának tervezett példányszáma:
terjedelme:

VASVÁRI HÍRMONDÓ
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
1989.
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Tiszavasvári Város Önkormányzata
a mindenkori polgármester által kijelölt személy
havonta, minden hónap 10. napjáig
maximum 4.200 példány
önkormányzati hivatalos közlemények, fizetett
hirdetések, közérdekű hírek, információk
legfeljebb 12 oldalon.

A városi online lap
neve:
elérési helye:
megjelenésének ideje:
alapító szerve, tulajdonosa:
kiadója:
felelős szerkesztő:

VASVÁRI ONLINE HÍRMONDÓ
www.vasvarihirmondo.hu
2014. április 1.
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Tiszavasvári Város Önkormányzata
a mindenkori polgármester által kijelölt személy
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1.3.

A Vasvári Hírmondó célja

A Vasvári Hírmondó a lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és
rendszeres tájékoztatást Tiszavasvári Város Önkormányzatának tevékenységéről, a
város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, valamint a várost
érintő, más településeken történő jelentős eseményekről. A Vasvári Online Hírmondó
mindezeken felül országos hírekről is tájékoztatja az oldal látogatóit.
Fontos célkitűzés a városi lap mindkét változatának esetében, hogy folyamatosan
segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését, és mozgósítson
társadalmi cselekvésre, ezen kívül közösségépítő szerepet is töltsön be a város
életében.
1.4.

A Vasvári Hírmondó jellege

A Vasvári Hírmondó Tiszavasvári város ingyenes közéleti havilapja. Kétféle formában
jelenik meg:
1. nyomtatott változat (Vasvári Hírmondó)
2. online változat (Vasvári Online Hírmondó: www.vasvarihirmondo.hu)
2. AZ IDŐSZAKI LAP MŰKÖDÉSE
2.1.Az időszaki lap küldetése
Sajátos eszközeivel – és összhangban Tiszavasvári Város Önkormányzata céljaival
és szellemiségével, valamint a lap stratégiájával és arculatával – közvetítsen az
önkormányzat és a lakosság között.
Segítve a helyi kommunikációt, tárgyilagosan és aktuálisan informáljon és
tájékoztasson a közélet legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, a városlakók
életét befolyásoló kérdésekről, döntésekről.
Témaválasztásában és szerkezetében is tükrözze, reprezentálja az önkormányzati
munka által érintett legfőbb közérdekű kérdéseket.
Folyamatosan bővítse szerzői körét, hogy az újság ne csak egy szűk kör véleményét
tükrözze. Hasábjain minél többen szólaljanak meg, közérdeklődésre számot tartó
véleményeket és olvasói leveleket közöljön.
Publikált cikkei révén erősítse a helyi társadalom kohézióját, a lokálpatriotizmus
érzését.
Közérthető nyelven szóljon olvasóközönségéhez, a hagyományos újságírói műfajok
alkalmazásával, de korszerű szerkesztési elveket követve.
Kerülje a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények, a
pártpolitikai szempontok, a pontatlan vagy hamis információk közlését.
A lap készítői munkájuk során tegyenek eleget a sajtótörvényben rögzített
előírásoknak.
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2.2.Tartalmi – formai követelmények
A megjelentetni kívánt cikkeket minden hónap 1. napjáig kell leadni az időszaki lap
Szerkesztőségébe.
Az időszaki lapban közlésre felkínált cikkek, írások megjelentetése, a szerzőnek
módosításra, kiegészítésre történő visszaadása vagy elutasítása a felelős szerkesztő
kizárólagos joga és felelőssége.
A lap tevékenységi körébe hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely térítésmentesen és
térítés ellenében vehető igénybe. Térítésmentes hirdetés: lakossági apróhirdetés 25
szóig, közérdekű közlemények, önkormányzati tájékoztatás, gyászjelentés,
köszönetnyilvánítás.
A Vasvári Hírmondó hirdetési anyagokat, reklámanyagokat a lap cikkeitől
megkülönböztetve jelentethet meg, melyek nem lehetnek ellentétesek Tiszavasvári
Város Önkormányzata céljaival és szellemiségével, a lap stratégiájával és
arculatával.
A hirdetések megjelentetési módját, azok pénzügyi feltételeit jelen szabályzat 1. sz.
melléklete, valamint a laptulajdonos és a hirdető közötti szerződés szabályozza. A
hirdetési tarifákat a hirdetés megrendelőjének a lapzárta időpontjáig ki kell
egyenlítenie a Polgármesteri Hivatal pénztárában, ellenkező esetben a hirdetés nem
jelenthet meg. Hosszabb távú megrendelés esetén a felelős szerkesztő ajánlatot
tehet a hirdetőnek arra vonatkozóan, hogy az Online Hírmondóban akciós
kedvezményeket vehet igénybe. A nyomtatott Vasvári Hírmondóban fél évre előre
megkötött hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre megkötött
szerződés esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg, ezen felül az Online
Hírmondóban is igénybe veheti az aktuális hirdetési akciókat. Az Online Hírmondó
hirdetési akciói nem kötöttek, minden esetben a Szerkesztőség dönt az éppen
aktuálisan igénybe vehető hirdetési lehetőségekről.
2.3.Az időszaki lap működtetése, költségvetése
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik az időszaki
lap működéséhez szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról,
amelynek fedezetét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
A hirdetések, reklámok díjtételeit és a költségek kiegyenlítésének módját
részletesen e szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
2.4.Az időszaki lap terjesztésének köre
Tiszavasvári Város közigazgatási területén található minden lakóház;
az Önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő közintézmények és
gazdálkodó szervezetek;
a Tiszavasvári kistérség Polgármesteri Hivatalai;
a kötelespéldányok címzettjei;
az önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek benyújtott igény alapján.
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3. AZ IDŐSZAKI LAP SZERVEZETE
3.1. A laptulajdonos
A laptulajdonos Tiszavasvári Város Önkormányzata, aki meghatározza a lap célját,
jellegét, irányvonalát és azt ellenőrzi.
A laptulajdonosnak joga van a lap munkájáról évente legalább egyszer, illetve
indokolt esetben szükség szerint beszámolót kérni a felelős szerkesztőtől, melyet a
képviselő-testület elé terjeszt.
A laptulajdonos önkormányzat vagyoni felelősséggel tartozik a Vasvári Hírmondó
működéséért. A lap fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzösszeget a
képviselő-testület éves költségvetésében irányozza elő.
3.2. A lap kiadója
A kiadó csak lapkiadási tevékenységre jogosult szervezet lehet.
A Vasvári Hírmondó kiadásáért, technikai megvalósításáért egyszemélyi felelős a
„felelős kiadó”.
A kiadó biztosítja a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ellátja az
időszaki lap pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatait.
A kiadó jogosult a felelős szerkesztő által aláírt nyomdakész PDF anyagot a
nyomdai munkálatok megkezdése előtt a kezébe kapni.
A kiadó nem változtathat a felelős szerkesztő által elfogadott és átadott irat
tartalmán.
3.3. A felelős szerkesztő
Az időszaki lap felelős szerkesztője a mindenkori polgármester által kijelölt
személy.
A lap felelős szerkesztőjének a lap munkájáról évenkénti – a Testület külön
kérésére, indokolt esetben pedig szükség szerinti - beszámolási kötelezettsége van a
Képviselő-testület felé.
A felelős szerkesztő feladata:
a) az időszaki lap küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas
szerkesztése,
b) a költségvetéssel való takarékos gazdálkodás,
c) tudósítás a város aktuális eseményeiről, a városban közérdeklődésre
számot tartó történésekről,
d) szervezett reklámtevékenység,
e) a terjesztés megszervezése,
f) helyesbítés, helyreigazítás közlése.
Egyszemélyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a sajtótörvény
előírásaiba, és ne legyen ellentétben a laptulajdonos céljaival és érdekeivel. Ennek
elérése céljából olyan cikkek esetében, melyek megítélése szerint a laptulajdonos
érdekeivel ellentétesek, vagy törvénybe ütköznek, felelőssége gyakorlása érdekében
vétójoggal rendelkezik, melyet indokolni köteles.
Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő aláírja.
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3.4. A Szerkesztőség
A Szerkesztőség összetétele
A Szerkesztőség vezetője a felelős szerkesztő. A felelős szerkesztő személyes
kompetenciája a Szerkesztőség személyi összetételének meghatározása, illetve
annak megváltoztatása a bizottsági munka hatékonysága céljából.
A Szerkesztőség tagjai (cikkek szerzői, fotók készítői, hirdetések szervezői)
munkájukat önkéntes felajánlásként végzik, tevékenységükért tiszteletdíjat,
honoráriumot nem kapnak. A Szerkesztőség tagjai önállóan vagy a felelős
szerkesztőtől kapott instrukciók alapján készítik el írásos vagy fotódokumentációikat a nyomtatott és az online Hírmondó számára.
A Szerkesztőség működése
A Szerkesztőség tagjai mind a nyomtatott, mind az online változat
elkészítésében részt vesznek.
A Szerkesztőség üléseit a felelős szerkesztő hívja össze, szükség szerint. Az
ülések időpontjai igazodnak az időszaki lap kiadásához, az anyagleadás
határidejéhez, valamint az aktualitásokhoz. Az ülés összehívása nem kötelező,
a felelős szerkesztő egyéb módon is tarthatja a kapcsolatot a tagokkal.
A felelős szerkesztő a Szerkesztőség ülésére meghívhat szerzőket, vagy
szakértőket tanácskozási joggal.
A Szerkesztőség ülése munkaértekezlet, ezért alapesetben zárt, de ettől a
Szerkesztőség tagjainak egyetértésével eltérhetnek és a megbeszélést
nyilvánossá tehetik.
A Szerkesztőség üléseire minden esetben meghívást kap tanácskozási joggal a
felelős kiadó, illetve távolléte, akadályoztatása esetén személyes megbízottja.
A felelős szerkesztő a lap felelős kiadójával szorosan együttműködve dolgozik.
A felelős szerkesztő dönt a cikkek megjelenéséről az alábbiak szerint:
- megjelentetés változtatás nélkül,
- átírásra visszaadás a szerzőnek,
- stilisztikai, nyelvtani hibák javítása a felelős szerkesztő által,
- az elfogadott cikk melyik lapszámban jelenjen meg,
- elutasítás.
A döntéseket nem kell indokolni.
A Szerkesztőségi ülés feladatai
A lap belső szerkezetének kialakítása,
A korábban megjelent lapszámok kiértékelése, a következő lapszámok
előkészítése, javaslattétel a későbbi lapszámok tartalmára, az online változat
értékelése, anyagokkal történő folyamatos feltöltésének megbeszélése
A tagok javaslatot tehetnek megjelentetésre, illetve megírásra érdemes
cikkekre, szerzők személyére. A szerző felkérése a felelős szerkesztő joga és
feladata.
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A Szerkesztőség hatásköre
A cikkek tartalmi hitelességéért mindig a szerző a felelős.
Személyeskedő hangvételű, a lap arculatához és színvonalához méltatlan stílusú
cikkek megjelentetésétől a Szerkesztőségnek el kell zárkóznia.
Átdolgozásra ajánlott kéziratot csak a szerző módosíthat. Egyet nem értés esetén a
szerzőnek joga van a cikket visszavonni, a Szerkesztőségnek joga van az
átdolgozatlan cikket visszautasítani.
Az időszaki lap megjelenése előtt a felelős szerkesztő ellátja a korrektori
feladatokat.
A Szerkesztőség kezdeményezheti a beküldött cikkektől eltérő vélemények
megkérését is.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
1) Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési
Szabályzatának, mellékletének módosításáról, tartalmának megismertetéséről a felelős
kiadó gondoskodik.
2) Jelen szabályzat 2018. november 1. napján lép hatályba.

Tiszavasvári, 2018. október 11.

Szőke Zoltán
polgármester
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
I. számú melléklete
HIRDETÉSI TARIFÁK
(Érvényes: 2018. november 1. napjától)

30 x 23 cm (1/1 oldal)
30 x 11 cm (1/2 oldal)
15 x 23 cm
11 x 21 cm
11 x 14 cm
11 x 9 cm
11 x 3,5 cm
9 x 7,5 cm
9 x 3,5 cm
5 x 3,5 cm
25 szóig
25 szó fölött

Közületek és vállalkozók részére
79.800 Ft + ÁFA
39.900 Ft + ÁFA
39.900 Ft + ÁFA
25.750 Ft + ÁFA
19.950 Ft + ÁFA
15.580 Ft + ÁFA
13.750 Ft + ÁFA
10.500 Ft + ÁFA
4.850 Ft + ÁFA
2.500 Ft + ÁFA
Lakossági apróhirdetések
ingyenes
az érvényben lévő méretezett hirdetési
tarfiák szerint

A költségek meghatározása a tarifatáblázat alapján történik. A nyomtatott Vasvári
Hírmondóban fél évre előre megkötött hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 1 havi, egy
évre előre megkötött szerződés esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg, ezen felül az
Online Hírmondóban is igénybe veheti az aktuális hirdetési akciókat. Az Online Hírmondó
hirdetési akciói nem kötöttek, minden esetben a Szerkesztőség dönt az éppen aktuálisan
igénybe vehető hirdetési lehetőségekről.
A költségek megjelenés előtt történő kiegyenlítését a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
Pénztárában tehetik meg a hirdetők (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) személyesen, vagy
átutalással.
A hirdetési szöveget kérjük word formátumban eljuttatni az alábbi e-mail címre.
Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású JPEG formátumban kérjük
biztosítani.
Elérhetőségek:
Felelős szerkesztő: ……………….
Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel: 06 42 520-500
E-mail: vasvarihirmondo@gmail.com
Vasvári Hírmondó Online: www.vasvarihirmondo.hu
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a
Hierotheosz Egyesülettel a Civil Információs Centrum cím
birtokosával
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Szőke Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy ez egy olyan szerveződés, amely eddig már 10 járás központtal kötött
együttműködési megállapodást. Ez a szervezet komoly tapasztalattal és háttérmunkával
rendelkezik, és itt Tiszavasváriban nem csak a civileket, hanem a vállalkozásokat is
hatékonyan tudná segíteni. Úgy gondolja, erre szükség van, ez erősítheti Tiszavasvárit.
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Felhívta a civil szervezetek vezetőinek, tagjainak figyelmét, hogy megyejárásra indult ez a
szervezet. Nagyban megváltozott a pályázati rendszer, amit a civilek tudnak pályázni, és
könnyebbé vált a kisebb egyesületeknek, alapítványoknak a pályáztatás. Erről fognak
tájékoztatót tartani 1-2 hét múlva itt Tiszavasváriban is.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
262/2018.(X.11.) Kt. számú
határozata
Együttműködési Megállapodás megkötése a Hierotheosz Egyesülettel a Civil
Információs Centrum cím birtokosával
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Együttműködési
Megállapodás megkötése a Hierotheosz Egyesülettel a Civil Információs Centrum cím
birtokosával” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Kifejezi azon szándékát, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal
Együttműködési Megállapodás köt a Hierotheosz Egyesülettel, mint a Civil
Információs Centrum cím birtokosával.
2. Felkéri a polgármestert
- az együttműködési megállapodás aláírására,
- a testületi döntéséről tájékoztassa az érintett felet.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

28

262/2018.(X.11.) Kt. sz. határozat melléklete

Együttműködési megállapodás
Amely létrejött egyrészről a Hierotheosz Egyesület (székhely: 4326 Máriapócs, Kossuth tér
17.) képviselő: Kapin István (továbbiakban címbirtokos), másrészről a Tiszavasvári Város
Önkormányzata (székhely: 4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4. ) képviselő: Szőke Zoltán
polgármester (továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak
szerint:
1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával
megállapodnak abban, hogy a Hierotheosz Egyesület, mint a Civil Információs
Centrum cím birtokosa (továbbiakban: címbirtokos) a partner számára tájékoztatást
nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner
bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.
2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben
a címbirtokos által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a címbirtokossal
szoros együttműködésben valósítja meg.
3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során
rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá
kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.
4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat
vállalják:
A címbirtokos projektben vállalt konkrét feladatai:
az adott járás területén működő civil szervezetek részére tanácsadások szervezése és
információs napok lebonyolítása, információs szolgáltatások biztosítása,
ügyféladatbázis létrehozása és fenntartása, a vállalkozói és az önkormányzati
szektorral való partnerség erősítése, információs tartalmak, hírek biztosítása, a
közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése,
elektronikus hírlevél-szolgáltatás működtetése a civil szervezetek részére a megyei
civil szféra fejlődése, valamint a civil szféra és az önkormányzati szféra közötti
partnerség erősítése érdekében
kiemelten együttműködünk a helyi és térségi szintű civil fejlesztési elképzelések
elősegítése érdekében pályázati tanácsadói, információ-szolgáltató és civil fejlesztő
szolgáltatásainkon keresztül elősegítjük a helyi szintű civil fejlesztési elképzelések
kialakítását, valamint konkrét civil projektek előkészítését, önkormányzati és civil
szektor együttműködésén alapuló komplex projektek előkészítését, valamint az
információáramlást a civileket érintő fejlesztési programokról és pályázati
kiírásokról szóló tájékoztatók szervezésével
járási szinten a szolgáltatások hatékony megvalósítása érdekében a járásszékhelyen /
a járás egyik frekventált településén információs teret, Civil Információs Pontot
működtet, ahol igény és szükség szerint biztosítja önkéntesei és munkatársai által a
civil szolgáltatásokat.
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A partner által vállalt konkrét feladatok:
együttműködik a címbirtokos szervezettel a pályázatban meghatározott célok
végrehajtása érdekében az adott szakterületen illetve az adott járás területén
lehetőségeihez mérten humán erőforrásával – önkéntesei, tisztségviselői - elősegíti a
konkrét projekt elemek megvalósításához
folyamatos információáramlást biztosít a helyi lakosság, a helyi civil szervezetek
valamint a címbirtokos kapcsolattartó szervezete között a helyi civil társadalom
fejlesztése érdekében
5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását
követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további
folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják.
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után
aláírták.
Kelt.: …………………………………

……………………………………….
partner képviselője
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
Szőke Zoltán
polgármester

……….……………………….
címbirtokos képviselője
Hierotheosz Egyesület

30

Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére történő
előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadásáról értéknövelő
felújítás megvalósításához
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető:
Tájékoztatásként elmondta, hogy a Tiszavasvári, Petőfi u. 1. szám alatt lévő intézményben a
tanműhelyek részleges belső felújításával és korszerűsítésével egy értéknövelő felújítást
akarnak megvalósítani, és ehhez kérték az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 11 fő.
A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
263/2018. (X.11.) Kt. sz.
határozata
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére történő
tulajdonosi hozzájárulás megadása, értéknövelő felújítás megvalósításához
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 107.§–ában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi határozatot hozza:
I. Hozzájárul, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum a Nyíregyházi SZC Tiszavasvári
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. szám
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő tanműhelyek részleges belső
felújításával és korszerűsítésével kapcsolatban elszámolt értékcsökkenést meghaladó,
annak értékét növelő munkálatokat megvalósítsa.
II. Felkéri a Nyíregyházi Szakképzési Centrum igazgatóját, hogy a vagyonkezelői
szerződésben meghatározottaknak megfelelően a beruházás, felújítás értékét a felújítást
befejezését követően bizonylatokkal igazolja és arról írásban számoljon be az
önkormányzat részére.
III. Kezdeményezi Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum közötti, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. szám
alatti ingatlanon megvalósuló tanműhelyek részleges belső felújításával és korszerűsítésével
kapcsolatban megvalósuló értéknövelő felújításra vonatkozó megállapodás megkötését a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
IV. Felkéri a polgármestert
- a megállapodás aláírására
- a határozatnak és a megállapodásnak a Nyíregyházi Szakképző Centrum részére
történő megküldésére
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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263/2018.(X.11.) Kt. számú határozat melléklete

Megállapodás
Mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. törzsszáma:732462 képviseli Szőke Zoltán polgármester) a
továbbiakban, mint Tulajdonos és
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12,
képviseli: Gurbánné Papp Mária főigazgató, a továbbiakban: mint Vagyonkezelő
a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tiszavasvári 2443 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. szám alatt fekvő ingatlan, rendeltetése szerint
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,
Tiszavasvári Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában és a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum vagyonkezelésében van Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között 2013. február 14. napján aláírt vagyonkezelési szerződés
alapján.
II. A megállapodás tárgya
1. A tiszavasvári 2443 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári,
Petőfi u. 1. szám alatti ingatlanon lévő tanműhelyek részleges belső felújításával és
korszerűsítésével kapcsolatos beruházás értéknövelő felújítási munkálatainak elszámolása.
2. A Vagyonkezelő saját költségen Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló
tiszavasvári 2443 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Petőfi u.
1. szám alatt lévő a Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiumának elhelyezésére szolgáló ingatlanon lévő tanműhelyek részleges belső
felújításával és korszerűsítésével értéknövelő beruházást valósít meg.
3. Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy az Előzmények alcím alatt hivatkozott
vagyonkezelői szerződésben meghatározottaknak megfelelően a beruházás, felújítás
értékét a felújítást befejezését követően bizonylatokkal igazolja a Tulajdonos felé.
4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata mint
tulajdonos hozzájárulásával a II. 2. pontban megjelölt értéknövelő felújítási munkák
vonatkozásában a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mint vagyonkezelő – a
vagyonkezelési szerződés megszűnésekor, illetve megszüntetésekor – az értéknövelő
felújítási munkák még le nem írt értékét térítés nélkül átadja Tiszavasvári Város
Önkormányzata részére.
5. Vagyonkezelő vállalja, hogy – a vagyonkezelési szerződés megszűnésekor, illetve
megszüntetésekor – az értéknövelő felújítási munkák még le nem írt értékét térítés
nélkül átadja Tiszavasvári Város Önkormányzata részére.
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6. Vagyonkezelő kinyilatkozza, hogy a 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. szám alatti 2443
hrsz-ú ingatlanon lévő ingatlanon lévő tanműhelyek részleges belső felújításával és
korszerűsítésével kapcsolatos beruházás vonatkozásában semmilyen megtérítési és
egyéb igénye nincs és nem is lesz Tiszavasvári Város Önkormányzatával szemben.
7. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A megállapodás 4 példányban készült,
melyből Szerződő Feleket 2-2 példány illeti meg. A megállapodást Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete …./2018.(……….) Kt. számú határozatával hagyta
jóvá.

Tiszavasvári, 2018…………………

Nyíregyháza, 2018…………………………

Szőke Zoltán

Gurbánné Papp Mária

polgármester

főigazgató

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

képviseletében

képviseletében
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Tárgy (7.np.):

Egyebek

Szőke Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy október 17-re, szerdára tervezett egy vállalkozói
fórumot, egy egyeztetést a helyi vállalkozókkal. Nagyon fontosnak tartja, hogy
megkérdezzék őket a napi gondjaikról, elképzeléseikről, ötleteikről.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a rendkívüli nyílt ülést Szőke
Zoltán polgármester bezárta, és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját.

k.m.f.

Szőke Zoltán
polgármester

Badics Ildikó
jegyző
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