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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2018. október 25-én 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 267-278. 

rendeletei: 21. 

 

NAPIRENDEK  
 

2. Előterjesztés TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatásának 

felhasználásáról készült beszámolóról, illetve 2018. évi működési támogatásáról  

 

3. Előterjesztés az 1-2-18-4400-0303-2 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret 

fel nem használt részéről történő lemondásról (Kornisné Központ végleges engedélyének 

megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások finanszírozása) 

 

4. Előterjesztés az 1-2-18-4400-0310-2 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret 

fel nem használt részéről történő lemondásról (Magiszter Alapítvány tornatermének 

tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak finanszírozása) 

 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

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

 

6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret 

biztosításáról 

 

7. Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés 

módosításáról 

 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzatának adatszolgáltatása az iskolák 

felvételi körzethatárainak megállapításáról 

 

9. Előterjesztés a Magyar Állam tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanban lévő 

tulajdoni hányadának ingyenes átadásáról 

 

10. Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán 

      támogatást elnyert pályázat megvalósításáról 

 

11. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

      közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

12. Előterjesztés forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről 
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13. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések  

      Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának ismételt megindításáról   

 

14. Egyebek 

 

Készítette: Bodnár Anita  
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2018. október 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József 

Sándor, Kovácsné Nagy Julianna, Munkácsi Mihály, Sipos Ibolya 

képviselők, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián alpolgármesterek                                
 

Távol maradt:      Bakné Répási Ágnes, Dr. Rojkó László képviselők       

                       

Meghívottként részt vettek: 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, 

KEF elnök, Gáll Antal Lászlóné Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, Krasznainé dr. Csikós Magdolna Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, 

Berbécs Ibolya köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő, 

Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Juhász Mariann köztisztviselő, Kovács Edina 

köztisztviselő, Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő 
 

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

Szabó András TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita  

 

Szőke Zoltán polgármester: 
Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait és a megjelent vendégeket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a megválasztott 12 képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként 

egyaránt) 9 fő képviselő volt jelen, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 

Tájékoztatásként elmondta, hogy a két ülés közötti munkájáról szóló beszámolót az SZMSZ-

nek megfelelően e-mail-en fogja megkapni a testület és a városi honlapon is megtekinthető 

lesz. A két képviselő-testületi ülés között átruházott hatáskörben hozott költségvetést érintő 

döntéseit szintén elektronikus úton küldi meg.  Javasolta a napirendi pontok sorrendjének a 

módosítását, valamint a „TOP-7.1.1-16-H-029-1 kódszámú felhívással kapcsolatban 

szándéknyilatkozat jóváhagyásáról és a „Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban” című 

pályázat benyújtásáról” szóló előterjesztést elsőként megtárgyalni zárt ülés keretében. Ezután 

a nyílt ülés 3., 4. és 5. napirendi pontjait javasolta előre venni.  Ezen kívül, Egyebek napirendi 

pontként felvételre javasolta a „TOP-3.2.2-15 kódszámú „Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának ismételt megindításáról” szóló 

előterjesztést. 

 

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 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. 
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A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta 

meg a Képviselő-testület: 

NAPIRENDEK 
 

 

ZÁRT 
 

1. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-H-029-1 kódszámú felhívással kapcsolatban 

szándéknyilatkozat jóváhagyásáról és a „Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban” című 

pályázat benyújtásáról  

 

                                                 NYÍLT 
 

2. Előterjesztés TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatásának 

felhasználásáról készült beszámolóról, illetve 2018. évi működési támogatásáról  

 

3. Előterjesztés az 1-2-18-4400-0303-2 számú kölcsönszerződés alapján 

biztosított hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondásról (Kornisné Központ 

végleges engedélyének megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások finanszírozása) 

 

4. Előterjesztés az 1-2-18-4400-0310-2 számú kölcsönszerződés alapján 

biztosított hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondásról (Magiszter Alapítvány 

tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak finanszírozása) 

 

5. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

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

 

6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret 

biztosításáról 

 

7. Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi 

támogatási szerződés módosításáról 

 

8. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzatának adatszolgáltatása az 

iskolák felvételi körzethatárainak megállapításáról 

 

9. Előterjesztés a Magyar Állam tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlanban lévő tulajdoni hányadának ingyenes átadásáról 

 

10. Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

felhívásán támogatást elnyert pályázat megvalósításáról 

 

11. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

12.  Előterjesztés forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről 
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13. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések 

Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési eljárásának ismételt megindításáról   

 

14. Egyebek 

 

ZÁRT 

 
15. Előterjesztés a tiszavasvári 6157 és 6481 hrsz-ú önkormányzati 

üdülőingatlanok értékesítéséről  

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Bethlen Gábor utca 1. és a Tiszavasvári Bajcsy 

Zsilinszky utca 2. szám alatti ingatlanok megvásárlásához szükséges hitel felvételéről és a 

pályázati eljárás megindításáról  

 

17. Előterjesztés a mezőőrök jogviszonyával kapcsolatos döntésekről  

 

 

Ezt követően zárt ülés kezdődött, melyről külön jegyzőkönyv készült. 

 

Zárt ülés után nyílt üléssel folytatta munkáját a Képviselő-testület. Szőke Zoltán polgármester 

megállapította, hogy a Képviselő-testület továbbra is határozatképes, mivel a 12 fő 

képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként egyaránt) 9 fő képviselő volt jelen. A 

testület a 2. napirenddel folytatta a munkáját. 

 

 

Tárgy (2.np.): Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. 2017. évi működési 

támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról, illetve 2018. 

évi működési támogatásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

határozat-tervezet elfogadását. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

267/2018.(X.25.) Kt. számú 

Határozata 

 

(amely az 5/2018.(X.25.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2017. évi működési támogatásának 

 felhasználásáról készült beszámolóról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft.  (továbbiakban: Kft.) tulajdonosa az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület a Kft. részére 2017. évben nyújtott 250 eFt összegű működési 

támogatás felhasználásáról készült beszámolót a határozat mellékletében rögzítettek 

szerint elfogadja. 

 

 

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

 

 

 

 

Határidő:  Azonnal                                                  Felelős:      Szőke Zoltán polgármester 

                                                                                                     Szabó András ügyvezető 
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 8 
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 10 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban továbbra sem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a második határozat-tervezetet is szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

268/2018.(X.25.) Kt. számú 

Határozata 

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi működési támogatásáról 

 

(amely a 6/2018.(X.25.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft.  (továbbiakban: Kft.) tulajdonosa az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület a Kft. részére 245 eFt összegű működési célú támogatást biztosít 

a határozat mellékletében szereplő megállapodás alapján. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a megállapodás aláírására.  
 

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

 

 

 

 

 

Határidő:  Azonnal                                                  Felelős:       Szőke Zoltán polgármester 

                                                                                                      Szabó András ügyvezető 
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           268/2018.(X.25.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4.) képviseletében Szőke Zoltán polgármester, mint támogató (továbbiakban: 

Támogató), másrészről Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Korlátolt 

Felelősségű Társaság (4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.) képviseletében Szabó András 

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

alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 268/2018. 

(X.25.) Kt. számú határozata alapján a Támogatott részére a tiszavasvári köztemető 

folyamatos működtetési kiadásainak részbeni fedezetére 245 eFt összegű működési 

támogatást biztosít. A működési támogatás a köztemető üzemeltetésével kapcsolatban 

felmerülő hulladékszállítási és kezeltetési díjak finanszírozására használható 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.  

 

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 egyösszegben történik, a 2. pontban 

rögzítettek teljesítését követő 3 munkanapon belül, a Támogatott 68700016-

10131501-00000000 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással.   

 

5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2018. december 31.-ig használhatja fel, mellyel 

legkésőbb 2019. január 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé. 

                                

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 11744144-15404761-00000000 számú pénzforgalmi 

számlájára. 

 

7. Amennyiben a Támogatott jelzi, vagy a Támogatónak egyéb módon tudomására jut, 

hogy a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen megállapodásban meghatározott 

célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik. A Támogatott 

köteles a kifolyósított összeget egyösszegben 10 napon belül visszafizetni a Támogató 
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11744144-15404761-00000000 számú pénzforgalmi számlájára a folyósítás napjától a 

visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 

késedelmi kamattal növelt összegben.  
 

8. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben a felek által közösen módosítható. 

 

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

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

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

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

elintézésére a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

12. 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…………………. 

 

 

 

 

                Szőke Zoltán                                                         Szabó András  

                polgármester                                                            ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                     Tiszavasvári Településszolgáltatási és  

Vagyonkezelői Korlátolt Felelősségű  

                    Társaság                   

                                                                                     

                Támogató                                                              Támogatott 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés az 1-218-4400-0303-2 számú kölcsönszerződés alapján 

biztosított hitelkeret fel nem használt részéről történő lemondásról 

(Kornisné Központ végleges engedélyének megszerzéséhez 

kapcsolódó felújítási kiadások finanszírozása) 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

269/2018. (X.25.) Kt. számú 

határozata 

 

Az 1-2-18-4400-0303-2 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret fel nem 

használt részéről történő lemondás (Kornisné Központ végleges engedélyének 

megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások finanszírozása) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Önkormányzat által 

a Kornisné Központ végleges engedélyének megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások 

finanszírozása” elnevezésű projekt kiadásai fedezetének biztosítására szolgáló 1-2-18-4400-

0303-2 számú hitelkerettel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

 

1. Kinyilatkozza, hogy az 1-2-18-4400-0303-2 számú kölcsönszerződés alapján 

biztosított 10.000.000 Ft összegű hitelkeret eddig fel nem használt 104.474 Ft 

összegű részének további rendelkezésre tartásáról 2018. október 26. napjával 

lemond. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tegyen intézkedést az OTP Bank Nyrt.-nél 

a 104.474 Ft összegű hitelkeret rendelkezésre tartásának megszüntetése érdekében.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt. 

kezdeményezi az 1. pontban említett kölcsönszerződés módosítását, és az kizárólag a 

törlesztőrészletet és a futamidőt érinti, a módosított kölcsönszerződést külön 

Képviselő-testületi döntés nélkül aláírja, melyről tájékoztatást ad utólag a Képviselő-



 14 

testület részére. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról tájékoztassa az OTP 

Bank Nyrt. nyíregyházi igazgatóságának képviselőit. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés az 1-2-18-4400-0310-2 számú kölcsönszerződés 

alapján biztosított hitelkeret fel nem használt részéről történő 

lemondásról (Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése 

és ablakcseréje kiadásainak finanszírozása) 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

270/2018. (X.25.) Kt. számú 

határozata 

 

Az 1-2-18-4400-0310-2 számú kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret fel nem 

használt részéről történő lemondás (Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése 

és ablakcseréje kiadásainak finanszírozása) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Magiszter Alapítvány 

tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak finanszírozása” elnevezésű projekt 

kiadásai fedezetének biztosítására szolgáló 1-2-16-4400-0373-1 számú hitelkerettel 

kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

 

1. Kinyilatkozza, hogy az 1-2-18-4400-0310-2 számú kölcsönszerződés alapján 

biztosított 5.080.000 Ft összegű hitelkeret eddig fel nem használt 211.258 Ft összegű 

részének további rendelkezésre tartásáról 2018. október 26. napjával lemond. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tegyen intézkedést az OTP Bank Nyrt.-nél a 

211.258 Ft összegű hitelkeret rendelkezésre tartásának megszüntetése érdekében.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt. 

kezdeményezi az 1. pontban említett kölcsönszerződés módosítását, és az kizárólag a 

törlesztőrészletet és a futamidőt érinti, a módosított kölcsönszerződést külön 

Képviselő-testületi döntés nélkül aláírja, melyről tájékoztatást ad utólag a Képviselő-

testület részére. 
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4. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról tájékoztassa az OTP 

Bank Nyrt. nyíregyházi igazgatóságának képviselőit. 

 

 

 

Határidő: azonnal                       Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi 

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

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 
Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

Elmondta, hogy két mellékletet az előterjesztés alapján szükséges volt módosítani. Ezért a 

rendelet-tervezet 3.§-ban a módosítandó rendeletek kiegészülnek az 1.4 és a 9.2.3 

melléklettel. Így összesen 36 melléklete lesz a rendelet-tervezetnek.  

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős szóbeli 

kiegészítésével együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

rendeletet alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

21/2018.(X.26.) 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)  2.540.656.618 Ft költségvetési bevétellel 
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b)  3.232.842.253 Ft költségvetési kiadással 

c)   692.185.635 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)    61.150.500 Ft működési hiánnyal  

cb)   631.035.135 Ft felhalmozási hiánnyal 

d)   838.839.930 Ft finanszírozási bevétellel 

e)   146.654.295 Ft finanszírozási kiadással 

f)   692.185.635 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  582.509.609 Ft működési többlettel 

fb)  109.676.026 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 2.973.811 Ft általános, 54.369.887 Ft céltartalékot 

állapít meg.
  

 

 

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

önkormányzati rendelet 9. § (3) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 

átcsoportosítást hajthat végre. 

 

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

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 

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. 25. 26. 27. 28. 

29. 30. melléklete, 1. táj, 2. táj, 4. táj, 5. táj, 6. táj, és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 31. 

32. 33. 34. 35. és 36. melléklete lép. 

  

5.§ Ez a rendelet 2018.október 27-én lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2018. október 25. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester aljegyző 

 

 

     Kihirdetve: 2018. október 26-án. 

 

 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna 

 aljegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 

1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2018.(X.26.) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Általános indoklás 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak 

szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

 

Részletes indoklás 

 

1. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a 

költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet 

szerinti módosult összegeit mutatja be.  

 

2. §-hoz 

 

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

 

3. §-hoz 

 

A költségvetési rendeleten belül az előirányzatok módosítási lehetőségeinek változtatására 

tesz javaslatot. 

 

4. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

5. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási 

hitelkeret biztosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 
 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

271/2018.(X.25.) Kt. számú 

határozata 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret biztosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat átmeneti likviditási  

problémáinak kezelésére az alábbiakban meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret 

igénybevételét határozza el: 

 

1.) AZ IGÉNYELT HITELKERET: 

 

- összege:       
 100 000 000 Ft 

 

- rendelkezésre tartás kezdő időpontja:  2019. január 02. 

 

- rendelkezésre tartás végső időpontja:    2019. december 31. 

 

- fedezeteként a Képviselő-testület az alábbi biztosítékot ajánlja fel:  

 

  Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 2866 hrsz-ú kivett egyéb épület 

„Térségi Szolgáltató Ház” megnevezésű forgalomképes ingatlant, az azon lévő 

jelenleg hatályos tartós finanszírozási jogviszony esetére kötött 

jelzálogszerződés alapján. 
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2.)  A Képviselőtestület hozzájárul és visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján az esedékessé váló 

fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 

biztosítása érdekében a központi támogatások elkülönítésére szolgáló számlájáról, illetve a 

helyi adó számlájáról és gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az 

OTP Bank Nyrt. átvezesse azzal a kikötéssel, hogy a gépjárműadó fogadására szolgáló 

számláról maximum a mindenkori egyenleg 40%-a vehető e célra figyelembe. 

 

3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel 

törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja. 

 

4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ügylethez a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése b) pontja alapján nem 

szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása, továbbá a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 10.§ (8) f) pontja alapján nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása a 

hitel felvételéhez.  

 

5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról 

számlavezető pénzintézetünkkel, az OTP Bank Nyrt.-vel folytasson egyeztetéseket e 

tárgyban. Kérjen ajánlatot, azt értékelje, majd a végleges javaslatát terjessze döntés érdekében 

a Képviselő-testület elé legkésőbb a 2018. december havi rendes Képviselő-testületi ülésen. 

 

6.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az OTP Bank Nyrt. 

képviselőit. 

 

 

 

Határidő:  azonnal                      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi 

támogatási szerződés módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

tervezet elfogadását. 

 
Munkácsi Mihály a Szociális és Humán Bizottság levezető elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

272/2018. (X.25.) Kt. számú  

határozata 

 

A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés 

módosításáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A fogyatékos személyek 

otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés módosításáról” című előterjesztéssel 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Jóváhagyja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, 

Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41, képviseli: Benedek István Zsolt főigazgató) és 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, 

adószám: 15732468-2-15, bankszámla száma: 11744144-15404761, képviseli: Szőke Zoltán 

polgármester) közötti, a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó, ESZ-006/0-2018. 

számú megállapodást módosító szerződést, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

 

II. 1 Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.  

II.2 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságot.  

 

Határidő: azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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272/2018. (X.25.) Kt. határozat 1. melléklete  
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzatának 

adatszolgáltatása az iskolák felvételi körzethatárainak 

megállapításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Juhász Mariann köztisztviselő         

 

Bizottsági vélemény:  

 

Munkácsi Mihály a Szociális és Humán Bizottság levezető elnök: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

273/2018. (X.25.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának adatszolgáltatása az iskolák felvételi 

körzethatárainak megállapításához 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése és a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése, illetve a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó gyermekek, tanulók 

száma: 

- hátrányos helyzetű tanulók létszáma összesen: 57 fő 

- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma összesen: 734 fő 

 

Tiszavasvári Általános Iskola 
- székhely: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. 

      - hátrányos helyzetű tanulók létszáma: 36 fő 

      - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma: 163 fő 

 

- telephely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 97/a 

      - hátrányos helyzetű tanulók létszáma: 9 fő 

      - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma: 111 fő 

 

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola  
      - hátrányos helyzetű tanulók létszáma:12 fő. 
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      - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma: 460 fő. 

 

2.) Tiszavasváriban működő általános iskolák, mint köznevelési intézmények:  

 

     Általános iskola neve:  Tiszavasvári Általános Iskola  

     Általános iskola címe:  4440 Tiszavasvári, Ifjúsági u. 8.  

     Működési körzete:  Tiszavasvári 

 

 Általános iskola neve:  Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola 

és Szakiskola  

     Általános iskola címe:  4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76.  

     Működési körzete:  Tiszavasvári 

 

3.) Tiszavasváriban működő, pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmény: 

     Intézmény neve:   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat  

     Tiszavasvári Tagintézménye 

    Intézmény címe:   4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u 67/a 

 

Működési körzete:   Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszalök,            

    Tiszaeszlár 

     Ellátott feladata: 

-  logopédiai ellátás 

-  nevelési tanácsadás, 

-  szakértői, bizottsági tevékenység  

-  gyógytestnevelés  

-  korai fejlesztés, gondozás 

-  fejlesztő nevelés 

-  továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

-  konduktív pedagógiai ellátás 

- iskolapszichológiai és óvodapszichológiai feladatok koordinálása 

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

 

4.) Felkéri a polgármestert a testület határozatáról tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalát. 

 

 

Határidő: 2018. október 31.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Magyar Állam tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanban lévő tulajdoni hányadának ingyenes 

átadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

274/2018. (X.25.) Kt. számú  

határozata 

 

A Magyar Állam tiszavasvári 1679/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanban lévő tulajdoni 

hányadának ingyenes átadásáról 

 

 

A Képviselő-testület megerősíti a 185/2013. (VI.27.) Kt. számú határozatában hozott 

döntését, mely szerint kezdeményezi a tiszavasvári, 1679/1 hrsz-ú ingatlan 69/3882-ed 

tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az alábbiak szerint: 

 

1.  Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c.) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő, Tiszavasvári 1679/1 helyrajzi számon 

felvett, valóságban Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatti, polgármesteri hivatal és 

közterület megnevezésű 3882 m
2
 ingatlan 69/3882-ed tulajdoni hányadának ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2.  Az ingatlant Tiszavasvári Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése értelmében – miszerint a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester 

vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre - 

Polgármesteri Hivatal működtetése céljából kívánja tulajdonba venni.  
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Tekintettel arra, hogy a törvény által meghatározott helyi közügyek, valamint 

közfeladatok ellátásához szükséges olyan közösségi tér biztosítása, ahol az önkormányzat 

el tudja látni ezen feladatait, továbbá a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal elhelyezésére 

szolgáló épület tulajdonátadással érintett 35 m
2
 nagyságú részében meghatározott 

időpontokban önkormányzati bizottsági ülések, valamint különböző tanácskozások 

megtartására kerül sor, ezért az Önkormányzat a Magyar Állam tulajdoni hányadát fenti 

feladatok lebonyolítása céljából kívánja felhasználni.  

 

3.  Tiszavasvári Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000 

védettség alatt. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszavasvári 1679/1 helyrajzi 

számú, valóságban Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tiszavasvári 1679/1 helyrajzi 

számú, valóságban Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen határozatát a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. részére küldje meg. 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú felhívásán támogatást elnyert pályázat megvalósításáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

275/2018. (X.25.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán 

támogatást elnyert pályázatról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

felhíváson támogatásban részesített, 1826749179 iratazonosító számú projekt 

megvalósításával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A pályázat 2. célterületének megvalósítására elnyert támogatást nem veszi igénybe. 

 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 2. célterületének megvalósítására elnyert 

támogatás visszavonása érdekében kezdeményezze a támogatói okirat módosítását. 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. célterületének megvalósítására elnyert 

támogatás felhasználása, vagyis a 4440 Tiszavasvári, külterület 041 hrsz. alatti ingatlanon 

történő útfelújítás elvégzése érdekében a módosított támogató okiratot terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: esedékességkor Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy (11.np.): Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16.2017.-00009 azonosítószámú 

páylázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

tervezet elfogadását. 

 

Munkácsi Mihály a Szociális és Humán Bizottság levezető elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

276/2018. (X.25.) Kt. számú 

határozata 

 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Elfogadja Nívó-Clean Bt. (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1/C.) által elkészített, a 

határozat mellékletét képező, EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázat 

kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy 
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- gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről az előterjesztés 

mellékletében  szereplő vállalkozások részére, 

 

- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 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, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

277/2018. (X.25.) Kt. számú 

határozata 

 

Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője  

 

 

1. Elrendeli a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében 1-1 db domború tükör 

kihelyezését az alábbi helyszínekre: 

- A Bajcsy-Zsilinszky Endre u. – Árpád u. kereszteződésébe. 

- A Pethe Ferenc u. – Árpád u. kereszteződésében.  

- A Kabay János u. – Eszterházy u. kereszteződésébe. 

- A Hősök u. - Bajcsy-Zsilinszky Endre u. kereszteződésébe. 

 

2. Elrendeli a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében 1-1 db „Elsőbbségadás kötelező” 

közlekedési tábla kihelyezését a Tompa Mihály u. – Nagybecskerek u. kereszteződésébe a 

Nagybecskerek utca felől.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a forgalomszabályozó eszközök megrendeléséről és 

kihelyezéséről gondoskodjon.  

 

 

Határidő: 2018. december 1. Felelős: Szőke Zoltán polgármester  
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Komplex energetikai 

fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzési 

eljárásának ismételt megindításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

278/2018. (X.25.) Kt. számú 

határozata 

 

 

TOP-3.2.2-15 kódszámú ,,Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című 

pályázat közbeszerzési eljárásának ismételt megindításáról 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Elfogadja a Nívó-Clean Bt. (4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1/C) által 

elkészített, a határozat mellékletét képező, a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú 

„Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat kiviteli munkáival 

kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát a határozat-tervezet melléklete 

szerinti tartalommal.  
 

2. Vállalja, hogy a szükséges 140.000 Ft eljárási díjakat önerőként biztosítja a 

pályázathoz és felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges fedezet biztosításáról 

Tiszavasvári Város 2018 . évi önkormányzati költségvetésében.  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy 

 

- gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről öt vállalkozó részére, 

 

- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (14.np.): Egyebek 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Többen jelezték felé, hogy hétvégenként nagyon szemetes a város. Erre megoldást javasolt, és 

egyeztetett Szabó Andrással, a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, hogy minden 

vasárnap a közmunka program keretében 8-10 munkás fogja takarítani a várost 4 órában. Az 

igazi megoldás az lenne, ha a fiataloknak felhívná a lakosság a figyelmét arra, hogy jobban 

figyeljenek oda a környezetükre és kulturáltan szórakozzanak. A másik dolog, amit közölni 

kívánt a lakossággal, hogy önkormányzati feladatellátás fejlesztése támogatása címen 

pályázatot nyújtott be az önkormányzat útfelújításra. Ez önkormányzati önerővel együtt 22. 

860.000.-Ft forrás, amiből közel 19.500.000.-Ft támogatást kap a város. Tiszavasvári a 

tartalék listáról nyertesként került kihírdetésre. A részletekről a honlapon is tájékoztatni 

fogják a lakosságot. 

 

 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Szőke Zoltán polgármester 

bezárta. A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkáját. 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester                                                                   aljegyző 
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