TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2018. november 22-én
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 295-315.
rendeletei: 22-27.

NAPIRENDEK
1.

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

2.

Előterjesztés temetői díjtételek felülvizsgálatáról

3.
Előterjesztés
módosításáról

a

Tiva-Szolg

Nonprofit

Kft.

közszolgáltatási

szerződés

4.
Előterjesztés a Minimanó óvoda elektromos felújításának, festésének és
fűtéskorszerűsítésének
finanszírozására
megkötött
1-2-18-4400-0307-6
számú
kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret teljes összegéről történő lemondásról
5.
Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6.
Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7.
Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
8.
Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló
6/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
9.
Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
10.
Előterjesztés egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
11.
Előterjesztés Tiszavasvári Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
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12.
Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. járóbeteg feladatellátásával kapcsolatos
használati szerződés módosításáról
13.

Előterjesztés a Szociális Otthon engedélyének módosításáról

14.
Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi
beszámolójáról
15.
Előterjesztés az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb
ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról
16.
Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesülettel kötött használati szerződés
módosításáról
17.
Előterjesztés a Hajdúkerületi és Viziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
felügyelő bizottságába történő delegálásról
18.

Előterjesztés az Ifjúsági Tábor 2018. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatóról

19.
Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat megvalósításáról
20.
Előterjesztés a „Görland” Extrém Sportpálya felszámolásának utólagos
jóváhagyásáról
21.

Előterjesztés a Járóbeteg Szakrendelő orvosai részére parkoló biztosításáról

22.

Előterjesztés a Green House büfével kapcsolatos kérelemről

23.
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes
használatáról szóló tájékoztatóról
24.
Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának
megválasztásáról
25.
Előterjesztés Tiszavasvári Média Egyesület irodahasználattal kapcsolatos
hátralék részletfizetésre vonatkozó kérelméről
26.
Előterjesztés
megvalósítására
27.

a

kezdeményezésről

Egyebek

Készítette: Bodnár Anita
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önerő

biztosításához

tanuszoda

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2018. november 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének 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, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Sipos Ibolya
képviselők, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián alpolgármesterek

Távol maradt:

Bakné Répási Ágnes, Munkácsi Mihály képviselők

Meghívottként részt vettek: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza
Tímea osztályvezető, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető,
Gáll Antal Lászlóné Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Krasznainé dr. Csikós Magdolna Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, Terebesné Kovács
Tünde Kornisné Liptai Elza Központ intézményvezető helyettes, Szabó András TIVASZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője, Moravszki Zsoltné Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézmény intézményvezetője, Fülöp Attila Vasvári Hírmondó főszerkesztője, Dr. Rojkó
László Rojkó-Med Kft. ügyvezetője, Mészáros Gábor Tiszavasvári Média Egyesület elnöke,
Ráduly Zsolt Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezetője, Kovácsné Vidoven Ibolya
Nyíregyházai Tankerületi Központ, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő,
Zombori Judit köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Juhász Mariann
köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Dr. Molnár Lilla köztisztviselő
Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője,
Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője, Bohács József
EKIK igazgató, Czirjákné Szabó Erika Városi Kincstár gazdasági vezetője, Reznek Istvánné
Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, Dojcsákné Pásztor Erika Tiszavasvári
Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, Takács Pálné Szorgalmatos Község
Önkormányzata polgármester, Simon István Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnöke, Will
Csaba Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. igazgatója, Csombordi József
Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Szabó Zoltán Nyíregyházi
Szakképzési Centrum Tiszavasvári intézményvezetője, Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi
Szakképzési Centrum főigazgatója, Gaszperné Román Margit Nyíregyházai Tankerületi
Központ igazgatója
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. Egyebek
napirendi pontként felvételre javasolta a „Kezdeményezés önerő biztosításához tanuszoda
megvalósításáról” szóló előterjesztést. Javasolta továbbá, hogy a 7., 9. és a 12. napirendi
ponttal kezdje meg az ülést a testület.
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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 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta
meg a Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1.

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

2.

Előterjesztés temetői díjtételek felülvizsgálatáról

3.
Előterjesztés
módosításáról

a

Tiva-Szolg

Nonprofit

Kft.

közszolgáltatási

szerződés

4.
Előterjesztés a Minimanó óvoda elektromos felújításának, festésének és
fűtéskorszerűsítésének
finanszírozására
megkötött
1-2-18-4400-0307-6
számú
kölcsönszerződés alapján biztosított hitelkeret teljes összegéről történő lemondásról
5.
Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6.
Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7.
Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
8.
Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló
6/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
9.
Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
10.
Előterjesztés egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
11.
Előterjesztés Tiszavasvári Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
12.
Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. járóbeteg feladatellátásával kapcsolatos
használati szerződés módosításáról
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13.

Előterjesztés a Szociális Otthon engedélyének módosításáról

14.
Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi
beszámolójáról
15.
Előterjesztés az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb
ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról
16.
Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesülettel kötött használati szerződés
módosításáról
17.
Előterjesztés a Hajdúkerületi és Viziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
felügyelő bizottságába történő delegálásról
18.

Előterjesztés az Ifjúsági Tábor 2018. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatóról

19.
Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat megvalósításáról
20.
Előterjesztés a „Görland” Extrém Sportpálya felszámolásának utólagos
jóváhagyásáról
21.

Előterjesztés a Járóbeteg Szakrendelő orvosai részére parkoló biztosításáról

22.

Előterjesztés a Green House büfével kapcsolatos kérelemről

23.
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes
használatáról szóló tájékoztatóról
24.
Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának
megválasztásáról
25.
Előterjesztés Tiszavasvári Média Egyesület irodahasználattal kapcsolatos
hátralék részletfizetésre vonatkozó kérelméről
26.
Előterjesztés
megvalósítására
27.

a

kezdeményezésről

önerő

biztosításához

tanuszoda

Egyebek
ZÁRT

28.
Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt
felelősségű Társasággal kötött feladat ellátási szerződés mellékletének módosításáról
29.
Előterjesztés Pájer Csaba Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti bérlakásra
fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
30.
Előterjesztés a tiszavasvári 6157 és 6481 hrsz-ú önkormányzati
üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról
5

31.

Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról

Tájékoztatásként elmondta, hogy a két ülés közötti munkájáról szóló beszámolót az SZMSZnek 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.
Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról
Szőke Zoltán polgármester
Bodnár Anita 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
295/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat

166/2018.(VI.28.)
167/2018.(VI.28.)
168/2018.(VI.28.)
169/2018.(VI.28.)
170/2018.(VI.28.)
171/2018.(VI.28.)
200/2018.(VII.26.)
201/2018.(VII.26.)
202/2018.(VII.26.)
203/2018.(VII.26.)
204/2018.(VII.26.)
205/2018.(VII.26.)
206/2018.(VII.26.)
211/2018.(VII.26.)
229/2018.(IX.27.)
230/2018.(IX.27.)
231/2018.(IX.27.)
238/2018.(IX.27.)
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés temetői díjtételek felülvizsgálatáról
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Gazdagné dr. Tóth Marianna 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 Képviselőtestületnek 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
296/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
a temetői díjtételek felülvizsgálatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésben foglalt
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület
1.) a temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 4/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletében szereplő temetői díjtételek
felülvizsgálatát követően úgy dönt, hogy a temetői díjtételeket nem módosítja.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a
Tiszavasvári Városi Köztemető üzemeltetését végző Tiva-Szolg Nonprofit Kft-t.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés
módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

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
297/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
(egyben a 7/2018.(XI.22.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
közszolgáltatási szerződés módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak
szerint határoz:
I.
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata,
valamint
a
Tiszavasvári
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., a továbbiakban
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó
szervezet
között
közfoglalkoztatási,
valamint
zöldfelület
kezelési,
városüzemeltetési, közutak karbantartására vonatkozó 2017. december 3. napján
kelt közszolgáltatási szerződést módosítják a jelen határozat 1. mellékletét képező
tatalommal.
Határidő: azonnal
Felelős:
Szőke
Zoltán polgármester
II.
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződést módosító okirat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőke Zoltán
polgármester
III.
Felkéri polgármestert, hogy a TIVA-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét - jelen
határozat egy példányának megküldésével - írásban értesítse a döntésről.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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1.

melléklet „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosításáról” szóló 297/2018.
(XI.22.) Kt. sz. határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4., a továbbiakban: önkormányzat), valamint a
Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz., rövidített nevén:
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.), mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági
társaság
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel módosítják a Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testületének „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének
működési támogatás formájában biztosításáról” szóló 274/2017. (XI.30.) Kt. számú
határozata alapján elfogadott, 2017. december 3. napjától hatályos közszolgáltatási
szerződést a következők szerint:
I.

A közszolgáltatási szerződés VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott
működési támogatás pontja helyébe az alábbi pont lép:

VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott működési támogatás:
- Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez a működési kiadások
fedezetére működési támogatást biztosít.
A működési támogatás összege:
2018. január 1. napjától – 2018. december 31. napjáig: 85.404.866. – Ft, azaz
Nyolcvanötmillió-négyszáznégyezer-nyolcszázhatvanhat forint.
A működési támogatási összeg megosztása:
közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás:
49.607.310.- Ft
zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő
területeken és közterületeken:
17.135.629.- Ft
Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:
12.884.801.- Ft
Közutak, hidak karbantartása:
5.777.126.- Ft
Fenti összeg a Kft. működésének 2017. december 3-tól 2018. november 30. napjáig
folytatott tevékenységét támogatja.
- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete hatályba lépéséig
a 2018. december 1. napjától felmerülő költségeket az önkormányzat az átmeneti
gazdálkodás alapján finanszírozza.
- Az Önkormányzat az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a TivaSzolg Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A
működési támogatás tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete
tartalmazza. Amennyiben a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást
tartalmaz, akkor annak figyelembe vételével jelen szerződést módosítani kell…”
- Az Önkormányzat az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a TivaSzolg Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A
működési támogatás tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete
tartalmazza. Amennyiben a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást
tartalmaz, akkor annak figyelembe vételével jelen szerződést módosítani kell.
- A működési támogatást utólag, a tárgyhónapot követő 6-ig, havonta egyenlő
részletekben utalja át az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alábbi pénzforgalmi
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számlaszámára: 68700016-10131501. Amennyiben a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
feladatellátásához szükséges, úgy a költségvetésben szereplő összeg keretén belül, a TivaSzolg Nonprofit Kft. indokolt írásbeli kérésére Önkormányzat gondoskodik a havi
részleten felüli összeg utalásáról.
- A működési támogatás összege az általános forgalmi adóra is fedezetet biztosít. A
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-nek a működési támogatást tárgyévben kell felhasználnia, kivéve
a munkabért és az ahhoz kapcsolódó közterheket, a támogatás erre fordítandó részét a
tárgyévet követő év első hónap huszadik napjáig kell felhasználnia. A fel nem használt
támogatási összeget legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg köteles visszautalni az
Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
A tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a jelen szerződés megszegésével
kapcsolatban a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-vel szemben felmerülő igényeit, ezen szerződés
alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti.
Az Áht. 50/A §-ában foglaltak alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vállalja,
hogy valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, Tiszavasvári Város Önkormányzata
javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ad a
pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés
legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A szakmai és pénzügyi beszámoló elmulasztása, illetve határidőn túli
benyújtása esetén, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a támogatási összeget maradéktalanul
visszautalja az Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
II. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
III.
Jelen Közszolgáltatási szerződést módosító okirat Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a /2018. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és
feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat
aláírására.
IV.
Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2018. ………………………..
…………………………………
Szőke Zoltán
Tiszavasvári Város Önkormányzata
polgármester

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

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Minimanó óvoda elektromos felújításának,
festésének és fűtéskorszerűsítésének finanszírozására megkötött 12-18-4400-0307-6 számú kölcsönszerződés alapján biztosított
hitelkeret teljes összegéről történő lemondásról
Szőke Zoltán polgármester
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 határozattervezet 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
298/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
A Minimanó óvoda elektromos felújításának, festésének és fűtéskorszerűsítésének
finanszírozására megkötött 1-2-18-4400-0307-6 számú kölcsönszerződés alapján
biztosított hitelkeret teljes összegéről történő lemondás
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Minimanó óvoda elektromos
felújításának, festésének és fűtéskorszerűsítésének finanszírozására megkötött 1-2-18-44000307-6 számú kölcsönszerződéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. Kinyilatkozza, hogy az 1-2-18-4400-0307-6 számú kölcsönszerződés alapján
biztosított 5.819.140 Ft összegű hitelkeret teljes összegének a további rendelkezésre
tartásáról 2018. november 23. napjával lemond.
2. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tegyen intézkedést az OTP Bank Nyrt.-nél a
5.819.140 Ft összegű hitelkeret rendelkezésre tartásának megszüntetése érdekében.
3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról tájékoztassa az OTP
Bank Nyrt. nyíregyházi fiókjának képviselőit.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Girus András 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 rendelettervezet elfogadását.
Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Javasolta az előterjesztés 11. pontját módosítani, miszerint 400 ezer forintról 480 ezer forintra
módosul a támogatás összege. Ez az összeg nem érinti a tartalékot és a főösszeget sem.
Miszerint 80 ezer forinttal nő a közutak karban-, üzemeltetése, fenntartása kormányzati
funkción. A mellékletek száma is több lesz, a 9.1.2. melléklettel. Így összesen 35 melléklet
lesz. Illetve a rendelet-tervezet végén két alkalommal is tévesen lett feltüntetve Ostorháziné
dr. Kórik Zsuzsanna, mint aljegyző szerepelt, ez javításra került jegyzőre.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel
együtt, miszerint a 11. pontját módosítani szükséges 80 e Ft-al a támogatás összegét. Illetve
a rendelet-tervezet végén a jegyző neve javításra kerül.
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
22/2018.(XI.23) 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:
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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)
2.563.635.945 Ft költségvetési bevétellel
b)
3.250.002.440 Ft költségvetési kiadással
c)
686.366.495 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)
60.142.430 Ft működési hiánnyal
cb)
626.224.065 Ft felhalmozási hiánnyal
d)
833.020.790 Ft finanszírozási bevétellel
e)
146.654.295 Ft finanszírozási kiadással
f)
686.366.495 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
fa)
582.509.609 Ft működési többlettel
fb)
103.856.886 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 2.305.408 Ft általános, 73.800.887 Ft céltartalékot
állapít meg.
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3,
9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, 11, melléklete helyébe e rendelet 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
melléklete, 1. táj, 2. táj, 4. táj, 5. táj, 6. táj, és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 30. 31. 32.
33. 34. és 35. melléklete lép.
4.§ Ez a rendelet 2018. november 24-én lép hatályba.
Tiszavasvári, 2018. november 22.

Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2018. november 23-án.
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2018.(XI.23)
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 rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Tárgy (6.np.):

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014.
(XI.28.) ökormányzati rendelet módosításáról
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
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 rendelettervezet elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2018.(XI.22.) 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 13.§ (2) bekezdése törlésre
kerül.
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 21.§ l) pontja törlésre kerül.
(3) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen
rendelet 1. melléklete lép.
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(4) Ez a rendelet 2018. november 23-án lép hatályba.
Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. november 22.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet a 23/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez
A képviselő-testület állandó
bizottságainak ügyrendje
I. A Bizottság összehívása
1. A bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén
a bizottság ülésének vezetésével, mint levezető elnök a legidősebb képviselő, bizottsági
tag, amennyiben ő is akadályoztatott, akkor korban a következő legidősebb képviselő,
bizottsági tag mint levezető elnök bízható meg.
2. Mindkét bizottságot érintő ügy előkészítése során célszerű együttes ülést tartani az érintett
bizottságoknak. Ebben az esetben a levezető elnöki teendők ellátásának módjában az
elnökök megállapodnak egymással. Az együttes ülést tartó bizottságoknak külön-külön
határozatképesnek kell lenniük, és a döntéseket bizottságonként külön-külön kell
meghozni, de egy jegyzőkönyvbe foglalni.
II. A Bizottság tanácskozási rendje
1. A bizottság az üléseit a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében tartja. A jelenléti ív
alapján megállapítja a jelenlévő bizottsági tagok számát, az ülés határozatképességét,
melyet az ülés ideje alatt folyamatosan figyelemmel kísér és ismerteti a távollévők
személyét.
2. Amennyiben az ülés kezdetén a bizottság nem határozatképes, a bizottság jelenlévő tagjai
tizenöt percet várnak.
3. Az elnökön kívül bármely bizottsági tag is írásban tehet napirendi javaslatot a bizottság
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt lehetőség
szerint a bizottság legközelebbi ülésére, de legkésőbb az indítvány benyújtását követő 60
napon belüli bizottsági ülésre terjeszti elő, melyre köteles meghívni az indítványozó
képviselőt. A bizottság tagjának írásos indítványát csak a képviselő saját kérésére lehet
távollétében tárgyalni.
4. Az adott napirendi pont megtárgyalása előtt aktuális bejelentésekre, tájékoztatásokra
kerülhet sor, melyek időtartamát az ülés vezetője korlátozhatja.
III. A Bizottság döntései
A bizottság döntéseit határozati és végzési formában hozza meg. A határozat tartalmától
függően fel kell tüntetni a teljesítés határidejét és a végrehajtásért felelős nevét.
IV. A Bizottság ügyvitele
1. A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen erre a célra
megválasztott bizottsági tag írja alá.
2. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni, amelyet a tárgya szerint
érintetteknek meg kell küldeni. A kivonatot az elnök írja alá, vagy az elnök nevének sk.
feltüntetésével a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.
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V. A bizottság feladat - és hatásköre
1. A bizottság általános feladatait Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet (továbbiakban: szmsz) 3.
melléklete, a bizottság egyes feladatait ás a képviselő-testület által a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzékét az szmsz 4. és 5. mellékletei tartalmazzák.
2. A bizottság havonta köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről.
3. A bizottság munkájáról az elnök vagy az elnök által felhatalmazott bizottsági tag ad
tájékoztatást. Képviseleti jogkörében tett nyilatkozata a bizottsággal egyetértésben
kialakított véleményt tartalmazza, nem egyhangú határozat esetén köteles a kisebbségi
véleményekre is utalni.
VI. A bizottságok jegyzőkönyvének aláírása
1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke
mellett Császár József bizottsági tag, akadályoztatása esetén Sipos Ibolya bizottsági tag írja
alá.
2. A Szociális és Humán Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke mellett
Balogh Sándor bizottsági tag, akadályoztatása esetén Kovácsné Nagy Julianna bizottsági tag
írja alá.
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
23/2018. (XI.22.) 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.
1.§-hoz
A képviselő-testület 2018. októberi ülésén a 260/2018. (X.11.) Kt. számú határozatával
döntött az állandó bizottságai személyi összetételének megváltoztatásáról, emiatt változott a
bizottságok összetétele, így szükséges ennek megfelelően módosítani a bizottságok
ügyrendjét is a jegyzőkönyvek aláírására vonatkozóan. A hatályos képviselő-testületre
vonatkozó szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 21.§-a a testületi ülésre
vonatkozó szabályokat tartalmazza. A 21.§ l) alpontja az alábbiakat rögzíti mely esetekben
dönt a testület a szavazati arányok rögzítésével. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) bekezdése szerint a képviselőtestület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza.
Az Mötv. értelmében a képviselő-testület döntése kizárólag határozat vagy rendelet lehet.
Emiatt az szmsz-be hivatkozott szavazati arányok rögzítésével hozott „döntés” nem felel meg
az Mötv. 48.§ (1) bekezdésének, így törlése indokolt.
Fentebb már hivatkozott Mötv. rendelkezés értelmében szintén szükséges törölni az szmsz
13.§ (2) bekezdését is: A tájékoztatót tartalmazó előterjesztést az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltérően a bizottságok nem tárgyalják, arról a képviselő-testületnek határozatot nem kell
hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a
jegyzőkönyvben.

72

Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamit a lakáscélú önkormányzati támogatásról
szóló 17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
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 rendelettervezet elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2018. (XI.26.)
önkormányzati rendelete
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és nem lakás célú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014.
(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság és Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§ A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
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2.§ Ez a rendelet 2019. január 01-én lép hatályba.

Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. november 26.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet a 24/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati
rendeletének
1. melléklete
az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi bérleti díjairól
1) Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi lakbére 2019. január 01-től a
következő:
268 Ft/m2/hó
248 Ft/m2/hó
104 Ft/m2/hó
90 Ft/m2/hó

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

372 Ft/m2/hó

2) Költségelven megállapított bérleti díj:

3) Piaci alapon számított bérleti díj: a pályázati eljárásban ajánlott bérleti díj, amely nem lehet
kevesebb attól, mintha a lakás bérleti díja költségelven kerülne megállapításra.
4) Vendéglakás használatba adása térítésmentes
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A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 24/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások lakbérének mértékét önkormányzati
rendelet szabályozza.
A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú
önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Lakásrendelet) 27.§ (1) bekezdése szerint a bérlakások havi bérleti díjának mértékét a
Képviselő-testület állapítja meg.
2. Részletes indokolás
1. §-hoz
Az önkormányzati Lakásrendelet felhatalmazása alapján a Képviselő-testület évente
felülvizsgálhatja az önkormányzati lakások lakbérét és azt, amennyiben szükségesnek látja,
megemelheti.
Az Önkormányzat költségvetésére tekintettel szükséges az önkormányzati bevételek növelése,
ezért indokolt a lakbér mértékének - az emelést megelőző év azonos hónapjához viszonyítva
12 hónap alatt bekövetkezett változás szerinti fogyasztói árindex mértékével - történő
emelése.
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Tárgy (8.np.):

Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
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 rendelettervezet elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §
(1)-(2) bekezdésében, és a 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. 22.
pontja, valamint 1. 24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság, és az 5. melléklet 1.11. pontja által biztosított véleményezési jogkörében
illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.29.) önkormányzati
rendelet 1. és 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. melléklete lép.
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2.§ Jelen a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
Tiszavasvári, 2018. november 22.

Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. november 23.

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet
a 25/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelethez
A Tiszavasvári Bölcsődében alkalmazandó térítési díjak

1.Tiszavasvári Bölcsőde
1.1. A gondozásért fizetendő intézményi térítési díj összege:
Ft/ellátási nap

0.

-

1.2. A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege:
1.2.1. reggeli étkezés - a napi energia szükséglet 14%-a
1.2.2. tízórai - a napi energia szükséglet 9%-a
1.2.3. ebéd - a napi energia szükséglet 42%-a
1.2.4. uzsonna - a napi energia szükséglet 10%-a

44 - Ft + Áfa
28 - Ft + Áfa
132 - Ft + Áfa
31 - Ft + Áfa

1.2.5.Összesen:
235 - Ft + Áfa
1.3 Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja összesen:
1.3.1. a felügyelet díja 100.- Ft.+Áfa/gondozási óra, és
1.3.2. a gyermekek által igénybevett étkezés(ek) mindenkori, jelen rendelet szerinti bölcsődei
étkezési térítési díj.
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2. melléklet
a 25/2018. (XI.23.)önkormányzati rendelethez
A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak
1. óvodában
254.- Ft + Áfa
2. általános iskolában napközi, napi háromszori étkezés
317- Ft + Áfa
3. általános iskolában napi kétszeri étkezés:
265.- Ft + Áfa
4. általános iskolában menza
Ft + Áfa
5. középiskolai menza
Ft + Áfa
6. középfokú iskolai kollégiumi ellátás

200.255.635.- Ft + Áfa
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló …/2018. (……..)
önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
1.
Jelen módosítást a gyermekétkeztetést biztosító intézménynek, valamint
gazdálkodó szervezetnek a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjának emelése iránti kérelme indokolja.
2. Részletes indokolás
1.§
A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, melyet a
Közétkeztetési Kft. és a gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde - tekintetében a
Tiszavasvári Bölcsőde útján biztosít az önkormányzat.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a
továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében: A fenntartó
önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes
gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet
alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben
szabályozza
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
A rendelet normaszövegében nem kerül külön felsorolásra, az önkormányzat által az
óvodában, ill. iskolai napköziben biztosított étkeztetés, mivel az ugyan önkormányzati feladat,
de nem gyermekjóléti ellátás. A gyermekjóléti ellátások a Gyvt. alapján az alábbiak:
A Gyvt. 15. § (2)-(3) bekezdése értelmében a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde)
c) a gyermekek átmeneti gondozása. (családok átmeneti otthona)
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
A Gyvt. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:
„…21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a
gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító
nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény
vezetője kérelmére
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a) a bölcsődében, mini bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a
középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek
számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f) pontban
foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],
g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában
az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek
időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés)….”

A rendelet mellékletét képező térítési díj azonban az alábbi jogszabályhely alapján az
óvodai és iskolai étkeztetés vonatkozásában is megállapításra kerül:
A Gyvt. 146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói
ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni….”
147. § (1) A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti
ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
(2) A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt:
gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki
folyamatok indokolják.
(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint
dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
148. § (1) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) konkrét
összegben állapítja meg.
(2) A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4)
bekezdés alapján megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi
térítési díjat, valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott
gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.
A Gyvt. 149. §-ában foglaltak értelmében térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)-(3) bekezdés
(gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ) szerinti gyermekjóléti szolgáltatást, amely esetben intézményi
térítési díjat sem kell megállapítani. (Magasabb szintű jogszabály szövege a rendeletben nem ismételhető
meg.)

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Az intézményvezető jelenlegi kérelme a gyermekfelügyelet térítési díját nem érinti, az
annak keretében igénybe vehető gyermekétkeztetés térítési díját azonban igen.
Az intézményi térítési díjat a Gyvt. 146. § (1) bekezdésében foglalt ellátásoknál - kivéve
gyermekétkeztetés - a Gyvt. 147. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani.
A gyermekétkeztetés térítési díját a 151. § (3) bekezdése szerint. A Gyvt. 147. § (2)
bekezdésében foglaltak értelmében a bölcsőde esetén külön kerül megállapításra a
"gondozásért" fizetendő és "gyermekétkeztetésért" fizetendő térítési díj. A 328/2011.
korm. rendelet 5. §-a határozza meg, hogy mely ellátást kell gondozási órára, ellátási napra,
illetve ellátási hónapra tekintettel megállapítani. Így a napközbeni gyermekfelügyelet
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intézményi térítési díját gondozási órára, míg a napközbeni ellátások, ezen belül a bölcsőde
intézményi térítési díját ellátási napra kell megállapítani.
Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért térítési díjat, abban az
esetben is ki kell számolnia a gondozásra is az intézményi térítési díjat. Ha a fenntartó
nem kíván térítési díjat szedni a gondozásért, akkor az intézményi térítési díjat nullában
kell meghatároznia a gondozás esetében. A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (2)
bekezdése alapján, ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési
díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és
írásban dokumentálni. Önkormányzat esetén a rendeletben kell megállapítani, hogy ez az
összeg nulla.
A Gyvt. 149. §-ában meghatározza azokat az ellátásokat, melyeket térítésmentesen kell
biztosítani (a 40. § (1)-(3) bekezdés (gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ).
Ebben a felsorolásban a bölcsőde nem szerepel, így annak ellenére, hogy az ellátás
térítésmentesen biztosított, annak szerepelnie kell a rendeletben, 0,-Ft megjelöléssel, míg
a törvény által térítésmentes szolgáltatásként megjelölt gyermekjóléti szolgálat és
gyermekjóléti központ esetében ilyen formában nem került megjelölésre a térítési díj.
A rendeletben szükséges megbontani az étkezésért fizetendő térítési díjat az egyes étkezések
díjainak feltüntetésével. Erre azért van szükség, mert az időszakos gyermekfelügyeletet
igénybevevő szülő esetenként nem a teljes napi étkezésért fizet, csak a ténylegesen
igénybevett étkezés díját kell megtérítenie.
Fentiek alapján a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének jelenlegi és 2019. évi várható
kiadásaira tekintettel, a tárgyidőszaki folyamatok indokolják a normaemelést.
A gyermekétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
jogszabálynak való megfelelőség érdekében - javaslom, hogy a Tiszavasvári Bölcsőde és a
Közétkeztetési Kft. kérelmét támogassa a Képviselő-testület akként, hogy fogadja el a
térítési díjak 2019. január 1. napjától történő 5 %-os emelését.
2. §
A rendelet kihirdetése és hatályba lépése közötti időtartamra vonatkozó szabályozás:
2012. január 1. napján hatályba lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és
hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a rendelkezést az
önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni.
Erre tekintettel a hatályba lépés időpontjaként a folytonosság megteremtése érdekében
2019. január 1. napját javaslom.
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Tárgy (9.np.):

Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátások
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018.
(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
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 rendelettervezet elfogadását a témafelelős által tett szóbeli módosítással együtt.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet megváltoztatásáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont 22. és 1. pont 30.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5.
melléklet. 1. 11. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A pénzbeli eseti települési támogatást - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a
jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő 10 napon belül kell folyósítani,
vagy biztosítani annak házipénztári kifizetését.
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2. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) A egyszeri támogatást a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő 30
napon belül kell folyósítani, vagy biztosítani annak házipénztári kifizetését.
3. § E rendelet 2018. november 23. napján lép hatályba.
Tiszavasvári, 2018. november 22.

Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. november 23.

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.)
önkormányzati rendelet megváltoztatásáról szóló 26/2018. (XI.23.) önkormányzati
rendelet indokolása

1.

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3)
értelmében:
Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.

2.

Részletes indokolás

1-2. §
II.1. A szociális rendelet 21. §-a rendelkezik az egyszeri támogatás megállapításának
szabályairól, az alábbiak szerint:
„21. § (1) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi
maradványa terhére egyszeri támogatást nyújthat az arra jogosult személynek. Egyszeri
támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) Tiszavasváriban bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) a kérelem benyújtásának időpontjáig a 65. életévét betölti.
(2) Az egyszeri támogatás évente egy alkalommal, jogosultanként legfeljebb 9000 Ft
összegben pénzbeli vagy természetbeni ellátásként állapítható meg.
(3) Az egyszeri támogatás iránt kérelem e rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon
nyújtható be a minden év október 15. napjától november 15. napjáig. A tárgyév november 15.
napját követően benyújtott kérelmet el kell utasítani.
(4) Az egyszeri támogatás vonatkozásában az 5. § - ában foglaltakat nem kell alkalmazni.”
A szociális a támogatások kifizetésének, illetve folyósításának rendjéről az alábbiak szerint
rendelkezik:
„2. § (1) A pénzbeli szociális ellátás kifizetése folyószámlára történő átutalással, vagy
házipénztári kifizetéssel történik a jogosult részére.
(2) A pénzbeli rendszeres települési támogatás folyósítására minden hónap 1. napjától 5.
napjáig kerül sor, a kifizetésre a Széles u. 1. szám alatti Közösségi Házban, és a Báthory u. 6.
sz. alatti épületben, minden hónap 1. napjától 5. napjáig kerül sor.
(3) A pénzbeli rendkívüli települési támogatást a jogosultságot megállapító határozat
véglegessé válását követő 10 napon belül kell folyósítani, vagy biztosítani annak házipénztári
kifizetését.
(4) A természetben nyújtott települési támogatás jogosult részére történő rendelkezésre
bocsátását a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő 10 napon belül kell
biztosítani.”
A szociális rendelet a települési támogatások formáit az alábbiak szerint határozza meg:
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„1. A települési támogatás formái
8. § (1) Rendszeres havi települési támogatások (együttesen: települési támogatás):
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás;
b) a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás;
c) felsőoktatásban résztvevő diákok települési támogatása;
d) ápolási támogatás;
e) rendkívüli települési támogatás
(2) Eseti települési támogatások:
a) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó közüzemi díjhátralékhoz nyújtott települési támogatás;
b) egyszeri támogatás;
c) gyógyászati segédeszközre fordított kiadásokhoz nyújtott települési támogatás;
d) rendkívüli települési támogatás (különösen: elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó eseti rendkívüli települési támogatás,
elemi kár bekövetkezése miatt nyújtott eseti rendkívüli települési támogatás, tüzelőanyag
vásárlására nyújtható eseti rendkívüli települési támogatás)„
A szociális rendelet 2. § (3) bekezdése a pénzbeli rendkívüli települési támogatás
kifizetéséről rendelkezik, tekintve azonban, hogy a rendkívüli települési támogatás az eseti
települési támogatások csoportján belül található, ezért célszerű összehangolni a rendelet
szerinti elnevezéseket a szabályozás tartalmával. Azaz a pénzbeli rendkívüli települési
támogatás helyett ugyanolyan tartalommal a pénzbeli eseti települési támogatásról kellene
rendelkezni a (3) bekezdésben, figyelemmel a II.2 pontban foglaltakra.
II.2. Felmerült a szükségessége az egyszeri támogatás kifizetési idejének általánostól
eltérő szabályozására, az alábbiak miatt:
Az egyszeri támogatás iránti kérelmek benyújtása október 15. napjától folyamatos, a
benyújtási határidő november 15. napja volt.
A támogatás a szociális ellátásra biztosított év végi költségvetési keretösszeg maradványa
terhére fizethető ki (házipénztári kifizetéssel történik), az erre vonatkozó kérelem benyújtási
határideje is az év végéhez igazodik. Azonban – az előző évek tapasztalatai alapján - a
jogosultak várhatóan nagy száma miatt szükségszerű a támogatás készpénzben, rövid időn
belül nagyszámú jogosultnak történő kifizetésének megszervezése.
Ezért indokolt a támogatás kifizetését úgy szabályozni, hogy a jelenlegi 10 nap helyett az
egyszeri támogatást a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válásától számított
legkésőbb a 30 napon belül kell biztosítani.
Fentiek alapján indokolt a jelenlegi rendelet 2. §-ának módosítását és egy új (5)
bekezdéssel történő kiegészítését:
2. § (3) A pénzbeli rendkívüli eseti települési támogatást - az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel - a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő 10 napon belül
kell folyósítani, vagy biztosítani annak házipénztári kifizetését.
….
(5) A egyszeri támogatást a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő 30
napon belül kell folyósítani, vagy biztosítani annak házipénztári kifizetését.
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II.3 A módosítás jogszabályi háttere:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3)
értelmében:
Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet alábbi
paragrafusa kizárólag a havi rendszerességgel adott települési támogatás kifizetésének
idejére tartalmaz szabályozást:
6. § (1) A megállapított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások folyósításáról – a (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel – a települési, a fővárosban a fővárosi kerületi
önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület
tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) gondoskodik…
(3) Az időskorúak járadékát, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, az
ápolási díjat (a továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), a foglalkoztatást
helyettesítő támogatást, valamint – a települési önkormányzat rendeletének eltérő
szabályozása hiányában – a havi rendszerességgel adott települési támogatást utólag,
minden hónap 5-éig kell folyósítani azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó havi
rendszeres szociális ellátást és foglalkoztatást helyettesítő támogatást december 30-áig kell
folyósítani.
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Tárgy (10.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Gazdagné dr. Tóth Marianna 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 rendelettervezet elfogadását a témafelelős által tett szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Országos Módszertani Intézet szakmai
állásfoglalása megérkezett a rendelet-tervezettel kapcsolatban, és egyet értett az abban foglalt
módosításokkal.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló 32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Tv. 6. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.24.
pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, az
5. melléklet 1.15. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és
Humán Bizottság, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.
§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó
Központ véleményének kikérésével- a következőket rendeli el:
1.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
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(2) Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

Szőke Zoltán
polgármester

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. november 26.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet a 27/2018.(XI.26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Védőnői körzetek utcajegyzéke
I.körzet
1.

Aradi u.9-23.

2.

Aradi u.10-40.,

3.

Benczúr Gyula u.1-18.

4.

Berzsenyi u.1-24.

5.

Erdő u.1-32.

6.

Eszterházy u.1-20.

7.

Fehértói u.1-191.

8.

Gergely Deák u.1-26.

9.

Gombás András u.1-52.

10.

Gyár u.1-15.

11.

Kabay János u.1-25.

12.

Kelp Ilona u.1-8.

13.

Keskeny utca 73-89.

14.

Keskeny utca 78-84.

15.

Kiss u.1-50.

16.

Kőrösi Csoma Sándor u.1-25.

17.

Nánási u.1-2.

18.

Somogyi Béla u.1-15.

19.

Sporttelep u.1-2.

20.

Szarvas u.1-16.

21.

Széles u. 13-17, 76-86.

22.

Vas Gereben u.1-21.

23.

Vasút u. 1-21.

24.

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

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

Adria utca 1-23.
Albert Béla utca 1-25.
Aradi Vértanúk utca 1-7., 2-8.
Bacsó Béla utca 1-8.
Bagdi Lajos utca 10.
Bartók Béla utca 1-7.
Bercsényi utca 1-20.
Berzsenyi Dániel utca 1-24.
Bethlen utca 1-15.
Bocskai utca 1-139.
Báthori utca 1-29.
Dr. Lévai Sándor utca 1-7.
Február 1. utca 1-15.
Fenyő utca 1-5.
Frankel Leó utca 1-2.
Géza fejedelem utca 1-10.
Gyóni Géza utca 1-13.
Hársfa utca 1-4.
Illés Béla utca 1-8.
Irinyi János utca 1-22.
Kabay József utca 1-22.
Keskeny utca 10-20,22-62, 13-35
Kinizsi utca 1-83.
Kossuth utca 1- 37. Páratlan oldal
Krúdy Gyula utca 1-20.
Könyves Kálmán utca 1-3.
Köztársaság utca 1-5.
Munka utca 1-4.
Március 21. utca 1-12.
Mária Terézia utca 1-6.
Mártírok utca 1-17.
Nyírfa utca 1-2.
Október 6. utca 1-8.
Rákóczi utca 1-5.
Schönherz utca 1-17.
Széles utca 30-54.
Thököly Imre utca 1-10.
Vasas utca 1-9.
Vasvári Pál utca 1-49, 2-54.
Vágóhíd utca 1-8.
Városháza tér
Wesselényi utca 1-20.
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43.
44.

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

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

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

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

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

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

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény – Lurkó-Kuckó
Óvoda
(4440 Tiszavasvári, Egység u. 4. F-G)
V.körzet

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

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

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

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

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

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

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

26.

Mesekert Óvoda, Bölcsőde és Konyha (Szorgalmatos)
4441 Szorgalmatos, Munkácsy út 25.
Deák Ferenc Általános Iskola 4441 Szorgalmatos Közép út 11.
Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
(9. A osztálya)
(4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1.)
VII. körzet

1.

2.

Gépállomás u. 1-82.
Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
(4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1.)
VIII. körzet

1.
2.

Tiszavasvári Általános Iskola Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.,
Tiszavasvári Általános Iskola
Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 97/a. telephely.
IX. körzet
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium
(Tiszavasvári Hétvezér u. 19.)

1.

2.

3.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Tiszavasvári Tagintézménye (4440 Tiszavasvári,
Kossuth utca 76.)
Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma
(4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1.) 1/9/E osztálya
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló 32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 27/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat
feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 2015.
augusztus 1-től az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait az
alábbiak szerint állapítja meg: „5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”
Az Eatv. 6. § (1) bekezdése értelmében valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit
önkormányzati rendeletben kell szabályozni:
„6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő
által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet
székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák
meg.”
2. Részletes indokolás
1.§-hoz
Tiszavasvári Város Önkormányzata a 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletében
határozta meg az alapellátási körzeteket. A védőnői körzethatárok kiegyenlítetlensége és
a NEAK finanszírozás optimálisabb kihasználása érdekében szükségessé vált a védőnői
utcajegyzék módosítása.
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Tárgy (11.np.):
Előadó:
Témafelelős:

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

lapja

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 határozattervezet elfogadását a témafelelős által tett szóbeli módosítással.
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető:
Pontosításként elmondta, hogy a hírdetési tarifák az SZMSZ részét képezik, és ezek
2019.01.01. napjától kerülnek majd alkalmazásra.
Szőke Zoltán polgármester:
Örömét fejezte ki a Vasvári Hírmondó ügyeivel kapcsolatban. Megköszönte főszerkesztő
úrnak a jelzéseket, jegyző asszonynak és a munkatársaknak a munkáját. Bízik benne, hogy
ezek után a Vasvári Hírmondó mindenki megelégedését szolgálja majd a városban.
Fülöp Attila Vasvári Hírmondó főszerkesztője:
Elmondta, hogy mindenképpen egy politikamentes, városi közéleti havi lapot fognak csinálni,
amiben még csak politikai hírdetés sem szerepelhet. Megkérte a város lakóit, hogy akinek
olyen jellegű írása, gondolata, vagy esetleg versei, hírdetései vannak, küldjék meg. Valamint a
hírdetéseknél nem tartotta jogosnak azt, hogy a színes első és hátsó oldal ugyan annyiba kerül,
mint a fekete fehér bel oldalon lévő hírdetések. További gond volt, hogy nem volt szerződés
eddig senkivel.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
299/2018. (XI.22.) 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 261/2018.
(X. 11.) Kt. számú határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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a 299/2018. (XI.22.) 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.

1.1.

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 15. napjáig
maximum 4.200 példány
önkormányzati hivatalos közlemények, fizetett
hirdetések, közérdekű hírek, információk
legfeljebb 12 oldalon.

1.2 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. Fontos célkitűzés továbbá,
hogy folyamatosan segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések
megértését, és mozgósítson társadalmi cselekvésre, ezen kívül közösségépítő szerepet
is töltsön be a város életében.
1.3.

A Vasvári Hírmondó jellege

A Vasvári Hírmondó Tiszavasvári város ingyenes, politikamentes, nyomtatott
formában megjelenő közéleti havilapja, mely a www.tiszavasvari.hu weboldalon pdf
formátumban közzétételre kerül.

101

2. AZ IDŐSZAKI LAP MŰKÖDÉSE
1.1.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 politikamentes eseményeiről, eredményeiről, a
városlakók életét befolyásoló kérdésekről, döntésekről. A polgármester, jegyző,
járási hivatalvezető, országgyűlési,- és önkormányzati képviselők a lap
szempontjából nem minősülnek politikai szereplőknek.
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.
1.2.Tartalmi – formai követelmények
A megjelentetni kívánt cikkeket minden hónap utolsó napjáig kell leadni az
időszaki lap Szerkesztőségébe személyesen vagy e-mailben - névvel ellátva.
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 politikamentes hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely
térítésmentesen és térítés ellenében vehető igénybe. Térítésmentes hirdetés:
lakossági apróhirdetés 25 szóig, közérdekű közlemények, munkahely lehetőségek,
önkormányzati tájékoztatás, gyászjelentés, köszönetnyilvánítás.
A Vasvári Hírmondó politikamentes 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 –a 25 szóig
térítésmentes lakossági apróhirdetés kivételével - jelen szabályzat 1. sz.
melléklete, valamint a laptulajdonos és a hirdető közötti megállapodás
szabályozza. A hirdetési tarifákat a hirdetés megrendelőjének tárgyhónapban a
lapzárta időpontjáig ki kell egyenlítenie a Polgármesteri Hivatal pénztárában,
ellenkező esetben a hirdetés nem jelenthet meg. A Vasvári Hírmondóban fél évre
előre megkötött hirdetési megállapodás esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre
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megkötött megállapodás esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg, melyet
a kifizetett időszakot követően vehet igénybe.
1.3.Az időszaki lap működtetése, költségvetése
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint kiadó 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.
1.4.Az időszaki lap terjesztésének köre
Tiszavasvári Város közigazgatási területe;
az Önkormányzat fenntartásában lévő közintézmények és önkormányzati
tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek;
a kötelespéldányok címzettjei;
az önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek benyújtott igény alapján,
amennyiben a példányszám lehetőséget biztosít rá.
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 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
Tiszavasvári Város Önkormányzata felé.
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A felelős szerkesztő feladata különösen:
a) az időszaki lap küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas
szerkesztése, képviselő-testület által elfogadott mindenkor hatályos Szmsz
figyelembevételével,
b) a költségvetéssel való takarékos gazdálkodás,
c) a vhirmondo@gmail.com email címre érkező hirdetések, cikkek
fogadása, archiválása
d) önkormányzati cikkek elkészítése
e) Vasvári Hírmondó facebook oldalának adminisztrátori kezelése
f) tudósítás a város aktuális eseményeiről, a városban közérdeklődésre
számot tartó történésekről,
g) szervezett reklámtevékenység,
h) a terjesztés megszervezése,
i) 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.
Személyeskedő hangvételű, a lap arculatához és színvonalához méltatlan stílusú
cikkek megjelentetésétől a felelős szerkesztőnek el kell zárkóznia.
Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő aláírja.
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.
3.4.

A Szerkesztőség
A Szerkesztőség összetétele
A Szerkesztőség vezetője a felelős szerkesztő. A felelős szerkesztő személyes
kompetenciája a Szerkesztőség szükség szerinti összehívása, 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 Hírmondó számára.
A Szerkesztőség működése
A Szerkesztőség tagjai mind a nyomtatott, mind az online változat
elkészítésében részt vesznek.
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A Szerkesztőség üléseit a felelős szerkesztő hívhatja össze, szükség szerint. Az
ülések időpontja igazodik 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 Szerkesztőségi ülés feladatai
A lap belső szerkezetének kialakítása,
A korábban megjelent lapszámok kiértékelése, a következő lapszámok
előkészítése, javaslattétel a későbbi lapszámok tartalmára, 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.
A Szerkesztőség hatásköre
A cikkek tartalmi hitelességéért mindig a szerző a felelős.
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. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti
Tiszavasvári Város Önkormányzat képviselő-testületének 261/2018.(X.11.) Kt. sz.
határozata
Tiszavasvári, 2018. november 22.

Szőke Zoltán
polgármester
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
I. számú melléklete
HIRDETÉSI TARIFÁK
(Érvényes: 2019. január 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 költségeket a hirdetés
megrendelőjének tárgyhónapban a lapzárta időpontjáig ki kell egyenlítenie a Polgármesteri
Hivatal pénztárában, ellenkező esetben a hirdetés nem jelenthet meg. Vasvári Hírmondóban
fél évre előre megkötött hirdetési megállapodás esetében a hirdetőt 1 havi, egy évre előre
megkötött megállapodás esetében 2 havi ingyenes megjelenés illeti meg, melyet a kifizetett
időszakot követően vehet igénybe. A színes első lapon történő hirdetés ára az alapdíjon felül
+ 20%, színes hátlapon +10%. költségtöbblettel jár.
A költségek megjelenés előtt történő kiegyenlítését csak érvényes hirdetési megállapodás
aláírását követően 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: Fülöp Attila
Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel: 06 42 520-500, 30/336-4177
E-mail: vhirmondo@gmail.com
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Tárgy (12.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. járóbeteg feladatellátásával
kapcsolatos használati szerződés módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna 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 határozattervezet elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását abban az esetben, ha a nőgyógyászathoz kapcsolódó védőnői tanácsadás,
NST vizsgálat és busszal történő szállítás megoldottá válik.
Hozzászólások:
Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője:
Azért áll szándékában oda átvinni a nőgyógyászatot, mivel egy 3D ultrahang készüléket
akarnak beszerezni, és ott férne csak el ez a készülék az NST-vel együtt. A busszal
kapcsolatban pedig javaslatot kell tenni.
Szőke Zoltán polgármester:
Tájékoztatásként elmondta, hogy volt egy bejárás, amelyen a Képviselő-testület nagy része
részt vett. A felmerült kérdésekre ott korrekt válaszokat kaptak. Egy kibővített, kulturált és
jobb körülmények között működő szakrendelésre számíthat a lakosság. A busszal történő
szállítást még meg kell vizsgálni.
Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője:
Már érdeklődött a nőgyógyászoktól, és a terhesek 60-70%-a pontosan arról a környékről
érkezne.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Hozzáfűzte, hogy nagyon sokan más városba jártak eddig nőgyógyászatra, de örül neki, hogy
most már itt helyben is megoldható lesz.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal a kiegészítéssel, hogy
a buszjárat kérdését meg fogják vizsgálni.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
300/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
A Rojkó-Med Kft. járóbeteg feladatellátásával kapcsolatos használati szerződés
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Rojkó-Med Kft. járóbeteg
feladatellátásával kapcsolatos használati szerződés módosításáról” című előterjesztéssel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
I.1 Tiszavasvári Város Önkormányzata mint bérbeadó – kezdeményezi a ROJKÓ-Med
Kft-vel (székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11., képviseli: Dr. Rojkó László) kötött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 315/2016. (XII.22.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott, és a 267/2017. (XI.7.) Kt. számú határozattal módosított, 2017.
április 25. napján kelt, a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi feladatainak ellátására
szolgáló ingatlanok használati jogának biztosítására vonatkozó - bérleti szerződés 1.1.1
pontja – alábbi – b.) pontjának törlését:
„1.1.1 b.) Központi Orvosi Rendelő – tiszavasvári 2852 helyrajzi számú, orvosi rendelő,
egészségház, 3 db gépkocsitároló és udvar, szakrendelő, 1350 m2 nagyságú ingatlan
vérvételi hely elhelyezésére szolgáló 24,26 m2 nagyságú részét;”
I.2. Elfogadja a jelen határozat I.1. pontjában foglalt módosítás szerinti, jelen határozat 1.
mellékletét képező bérleti szerződést módosító okiratot és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
II.1 Tiszavasvári Város Önkormányzata hozzájárul, hogy Dr. Rojkó László I. számú felnőtt
háziorvosi feladatok ellátását két telephelyen – a Tiszavasvári, Kabay J. u. 21. szám és a
Vasvári Pál u. 6. szám alatt – lássa el.
Felkéri a polgármestert, hogy a háziorvosi feladatellátási hely változása miatt terjessze a
képviselő-testület elé Tiszavasvári Város Önkormányzata és Dr. Rojkó László közötti az I.
számú felnőtt háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítását.
III.1. Felkéri a polgármestert, hogy a Kabay J. u. 21. szám alá kihelyezni kívánt
szakrendelések megközelítése érdekében vizsgálja meg buszjárat biztosításának lehetőségét.
IV.1. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Rojkó-Med Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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1. melléklet „A Rojkó-Med Kft. járóbeteg feladatellátásával kapcsolatos használati szerződés
módosításáról” szóló 300/2018. (XI.22.) Kt. számú határozathoz

BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4., képviseli: Szőke Zoltán polgármester, a továbbiakban: bérbeadó), valamint
a
ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11.
adószáma: 12451245-1-15 képviseli: Dr. Rojkó László ügyvezető), továbbiakban bérlő (a
továbbiakban együtt: Szerződő felek)
között a követezők szerint:
I.

Előzmények:

I. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 315/2016. (XII.22.) Kt. számú és
a 22/2017. (II.2.) Kt. számú határozatával, mint Ajánlatkérő „Járóbeteg szakellátás
közbeszerzése 2017” tárgyában - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
harmadik rész, XVII. fejezet, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást írt
ki, és ezzel a döntésével elfogadta a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem
szakorvosi ellátásaira vonatkozó feladat-ellátási szerződést.
Ugyanezen határozattal fogadta el a Képviselő-testület a Rojkó-Med Kft-vel kötendő bérleti
szerződést, mely a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként a szakorvosi óraszámra
vonatkozó feladatellátás helyszínéül szolgáló ingatlanok használati jogára vonatkozik.
Fenti határozatokkal fogadta el a Képviselő-testület azt a bérleti szerződést is, amely a
tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan és ingó vagyontárgyak használatát biztosítja
a Kft. részére. Ez alapján a feladatellátás helyként az alábbi ingatlanokat használja a RojkóMed Kft. 2018. július 1. napjától:
- Tiszavasvári Vasvári Pál u. 6. szám alatti ingatlan (Járóbeteg Szakrendelő),
- a Központi Orvosi Rendelő vérvételi hely elhelyezésére szolgáló része, valamint
- jövőbeli fejlesztés lehetőségét szolgáló vagyonként a Tiszavasvári, Kabay János u.
21-23. szám alatti ingatlan
II. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy tekintettel jelen szerződés I. pontjában
foglaltakra, a szakorvosi óraszámra vonatkozó feladatellátás helyszínéül szolgáló
ingatlanok használati jogára a Szerződő felek között létrejött – Tiszavasvári Város
Önkormányzata 315/2016. (XII.22.) Kt. számú határozatával jóváhagyott, és a 267/2017.
(XI.7.) Kt. számú határozattal módosított, 2017. április 25. napján kelt – bérleti szerződés
1.1.1 pontjának – alábbi - b.) pontja törlésre kerül:
„1.1.1 b.) Központi Orvosi Rendelő – tiszavasvári 2852 helyrajzi számú, orvosi rendelő,
egészségház, 3 db gépkocsitároló és udvar, szakrendelő, 1350 m2 nagyságú ingatlan
vérvételi hely elhelyezésére szolgáló 24,26 m2 nagyságú részét;”
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III. 1 Felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
III.2. Jelen bérleti szerződés módosítást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete „A Rojkó-Med Kft. járóbeteg feladatellátásával kapcsolatos használati szerződés
módosításáról” szóló 300/2018. (XI.22.) Kt. számú határozattal jóváhagyta és feljogosította
Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen szerződés aláírására.
III.3. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.
III.4. Jelen szerződés a felek által történő aláírásának napján lép hatályba.
Tiszavasvári, 2018. ………………………..

…………………………………
ROJKÓ-Med Kft
képviseletében
Dr. Rojkó László
ügyvezető

Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

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

Előterjesztés a Szociális Otthon engedélyének módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna 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 határozattervezet elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet 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.
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
301/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
A szociális otthon engedélyének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A szociális otthon engedélyének
módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
I. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Kornisné
Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti intézmény által biztosított idős,
fogyatékos személyek részére nyújtott bentlakásos ellátás kapcsán dönt arról, hogy 2019.
január 1. napja hatállyal kérelmezi a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés
módosítását az alábbiak szerint:
I.1 Idősek otthona szolgáltatás vonatkozásában a jelenleg engedélyezett 110 fő
férőhelyszám helyett 135 fő férőhelyszámra;
I.2 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona vonatkozásában a jelenleg engedélyezett
94 fő férőhelyszám helyett 69 fő férőhelyszámra.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

II. Úgy dönt, hogy – amennyiben az engedélyező hatóság a kérelemnek helyt ad - a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 2019. évre, a fogyatékos személyek ellátásának
finanszírozására 69 fő ellátott vonatkozásában kezdeményezi a támogatási szerződés
megkötését.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

III. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, a
II. pontban foglaltakra vonatkozóan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal
történő egyeztetések lefolytatására.
IV.1 Felkéri a Kornisné Központ vezetőjét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az I.
pontban meghatározott döntés végrehajtása érdekében.
Határidő: azonnal

Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter
intézményvezető

IV.2 Felkéri a polgármester, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés
módosítására irányuló kérelmet az engedélyező hatósághoz nyújtsa be.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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IV.3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa a Kornisné Központot,
valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (14.np.):

Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
2017. évi beszámolójáról
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
Hozzászólások:
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Úgy véli, hogy nagyon tartalmas és nagyszerű munkát végzett mind a három intézmény.
Szőke Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy véleménye szerint sok munka van belefektetve a beszámolóba, de mint
képviselőknek, az intézmény vezetőjének is kicsit többet, és jobban kell gondolkodni a jövőre
nézve.
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
302/2018. (XI. 22.) Kt. számú
határozata
az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi beszámolója
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „az Egyesített Közművelődési
Intézmény és Könyvtár 2017. évi beszámolója” című előterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi döntést hozza:
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1.

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi beszámolóját
megtárgyalta és elfogadja, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe
adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról
Szőke Zoltán polgármester
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 határozattervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Polgárőr Egyesület a Tiszavasvári, Báthory
u. 6. sz. alatt minden általa használt helyiséget szolgáltasson vissza az önkormányzat részére.
Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Ellmondta, hogy Császár József képviselő vetette fel, hogy a Polgárőr Egyesület még
pluszban használ egy raktárat, és a Kincstár vezető asszony is jelezte, hogy a polgárőrök
éjszaka gyakran nyitva hagyják a főbejáratot. Ez vagyonvédelmi zavarokat is okozhat.
Célszerű lenne ezt az átjárást megszüntetni.
Császár József Sándor képviselő:
Legfőbb oka ez volt, de a másik fontos dolog, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-nek nincs
melegedője, ami téli kötelező a közmunkásoknak, és az egy megfelelő hely lenne erre a célra.
Szőke Zoltán polgármester:
Támogatta a felvetést. A Polgárőrség vezetőjével már beszélt erről, még nem tudják hova
helyezhetnék át őket.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
által tett módosítással együtt, hogy megvizsgálják a lehetőségét annak, hogy a polgárőrök
által használt helyiség hogyan váltható ki, továbbá a melegedő kialakítása megvalósítható-e
azokban a helyiségekben.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
303/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti
díjának felülvizsgálatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás
céljára szolgáló helyiségek, valamint bérleti szerződéssel bérbe adott ingatlanok bérleti
díját 2019. január 01. napjától 3,6 %-kal megemeli.
2. A Képviselő-testület az önkormányzati ingatlanokra kötött bérleti szerződések bérleti díj
módosítására vonatkozó pontját 2019. január 01-től, az alábbiak szerint módosítja:
„A bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt megemelje
az előző év azonos hónapjához viszonyítva, a megelőző tizenkét hónap alatt bekövetkezett
fogyasztói árindex változás mértékével.”
3. Felkéri a polgármestert, hogy
tájékoztassa a bérlőket a bérleti díj emeléséről
a bérleti szerződés módosításokat írja alá
4. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy tud-e az
Önkormányzat a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület részére a Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.
alatti ingatlan udvarában lévő raktárhelyiség helyett másik önkormányzati helyiséget
biztosítani.
Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

150

Tárgy (16.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesülettel kötött használati
szerződés módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
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 határozattervezet 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
304/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Polgárőr Egyesülettel kötött használati szerződés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület
1.1. a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti önkormányzati
ingatlan udvarában lévő gépkocsi-tárolóra fennálló használati jogát 2018. november
30. napjával megszünteti.
1.2. az 1.1. pontban szereplő gépkocsi-tárolót a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
használatába adja, a lefoglalt, illetve talált tárgyak tárolása céljából.
2. A Képviselő-testület a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti, 1679/2/A/5 hrsz-ú – a
Polgármesteri Hivatal által tárolóként használat – 19 m2 nagyságú gépkocsi-tárolót 2018.
december 01. napjától határozatlan időtartamra a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület ingyenes
használatába adja gépkocsi tárolás céljából.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy
3.1. tájékoztassa a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület vezetőjét a Képviselő-testület
döntéséről.
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3.2. írja alá a Használati szerződés módosításáról szóló megállapodást a határozat 1. sz.
mellékletében található tartalommal.
Határidő: 2018. november 30.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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304/2018.(XI.22.) Kt. sz. határozat melléklete
HASZNÁLATI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a Képviselő-testület 304/2018. (XI.22.)Kt. számú határozata alapján egyrészről
név:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhely:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
a továbbiakban: Használatba adó
másrészről a
név:
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület
székhely:
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.
képviselő:
Simon István elnök
a továbbiakban: Használatba vevő
között, a Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti ingatlanon található nem lakás célú helyiségek
használatára 2018.06.11. napján létrejött egységes szerkezetű Használati szerződés
módosítása tárgyában az alábbiak szerint:
Előzmény
A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti önkormányzati ingatlan udvarában található 13,8 m2
nagyságú gépkocsi-tároló 2017.07.01. napjától határozatlan időtartamra a Használatba vevő
ingyenes használatába lett adva, mely használati jogot a Képviselő-testület a 304/2018.
(XI.22.) Kt. szám határozatában megszüntette tekintettel arra, hogy a Használatba adó a
helyiséget más célra kívánja hasznosítani.
1.

Az eredeti szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.2. A 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti, 1679/2/A/5 hrsz-ú – korábban a
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal által tároló helyiségként használt - 19 m2 nagyságú
gépkocsi-tároló (továbbiakban: garázs).
A garázs jelen szerződés 2. mellékletét képező alaprajzon sraffozással van jelölve.”
2. Az eredti szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 3. A szerződés időtartama:
A helyiség használat időtartama 2017. július 01. napjától, a tároló használat időtartama
2018. június 01. napjától, a garázs használat időtartama 2018. december 01. napjától
határozatlan időre szól.”
3. Az eredeti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Tiszavasvári, 2018. ……..
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Használatba adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester
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Tiszavasvári Polgárőr Egyesület
Használatba vevő
képv.: Simon István elnök

Tárgy (17.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató
Zártkörű Részvénytársaság felügyelő bizottságába történő
delegálásról
Szőke Zoltán polgármester
Dr. Molnár Lilla 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 határozattervezet elfogadását.
Szőke Zoltán polgármester:
Bejelentette, hogy személyes érintettségére hivatkozással a döntéshozatalból való kizárását
kéri.
Szőke Zoltán polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntéshozatalból való
kizárásáról, személyes érintettségére való tekintettel, tehát, ki az, aki egyet ért azzal, hogy
kizárják a döntéshozatalból.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 8 nem szavazattal tartózkodás nélkül nem hozott
döntést abban a kérdésben, hogy ki az, aki egyet ért Szőke Zoltán polgármester
döntéshozatalból való kizárásával.
Szőke Zoltán polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntéshozatalból való
kizárásáról, úgy, hogy ki az, aki nem támogatja a döntéshozatalból való kizárását.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő- testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal - 1 fő nem szavazott - tartózkodás
nélkül Szőke Zoltán polgármestert nem zárta ki a döntéshozatalból és a következő határozatot
hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

305/2018.(XI.22.) Kt. sz.
határozata
Szőke Zoltán kizárása döntéshozatalból
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 49. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy
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Szőke Zoltán polgármestert nem zárja ki a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató
Zártkörű Részvénytársaság felügyelő bizottságába történő delegálásról szóló döntés
meghozatalából.

Határidő: azonnal

Felelős: -

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 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 1 fő nem szavazott
a következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
306/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság felügyelő
bizottságába történő delegálásról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Kinyilatkozza, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű
Részvénytársaság felügyelő bizottságába Tiszavasvári Város Önkormányzata részéről Szőke
Zoltánt, Tiszavasvári polgármesterét delegálja.
2. Az 1. pontra tekintettel kezdeményezi a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató
Zártkörű Részvénytársaság közgyűlésénél az Alapszabály módosítását.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Hajdúkerületi és
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Igazgatóságát.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (18.np.):

Előterjesztés az Ifjúsági Tábor 2018. évi üzemeltetéséről szóló
tájékoztatóról
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
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 határozattervezet elfogadását.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Véleménye szerint nagyon jól működött a tábor, egész nyáron teli volt élettel. Ez a tábor viszi
Tiszavasvári jó hírnevét.
Szőke Zoltán polgármester:
Szintén köszönetét fejezte ki a táborban és más területen végzett munkáért. Fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy a tábor olyan kihasználtsággal működik, hogy példaértékű lehet más
táborok esetében is. Olyan hamar betelik a tábor létszáma, hogy már 2018. január-februárban
betelt az évre. A fejlesztésekkel kapcsolatos terveket mindenképp támogatja. A
területrendezéssel akadtak nehézségek, a közfoglalkoztatás keretében ugyanis anyagi
ellenszolgáltatásért vállalták el. A jövőben meg fogják vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az
intézményeinket hogyan tudnák segíteni.
Mivel további 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
307/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
Tájékoztató az Ifjúsági Tábor 2018. évi üzemeltetéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. tiszavasvári Ifjúsági
Tábor üzemeltetéséről szóló 2018. évi tájékoztatóját a határozat 1. mellékletében szereplő
tartalommal elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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307/2018.(XI.22.) Kt. sz. határozat melléklete

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel/ Fax: 42/ 520 – 550
Web: www.etkeztetes-tv.hu
e-mail: kozetkeztetes@tiszavasvari.hu
Beszámoló
A Tiszavasvári Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábor
2018. évi munkájáról
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, ez évben is január és február hónapban, a szállást igénylő
táborhelyek gyakorlatilag lefoglalásra kerültek. Ezt követően már csak alacsony létszámú, 2-3 szobát
igénybe vehető helyek maradtak, amelyekre a későbbiekben merült fel igény.
A szállást nem igénylő 1 napos rendezvényekre az igények későbbi időpontban jelentkeztek, de sajnos
minden igényt nem tudtunk kielégíteni, mert nem volt annyi szabad hétvégénk, mint amennyire igény
lett volna /(családi rendezvények, osztálytalálkozók…stb.).
Ebben az évben csak a kötelező helyiségek tisztasági festését végeztük el (konyha, WC), valamint a
használat miatt szükségessé vált közösségi helyiségek festését (társalgó, étkezők).
2018. április 21-én a Kft dolgozói teljes létszámával elvégezték a tábor összes helyiségének
takarítását, saját mosodánk által kimosott függönyök és sötétítő függönyök ablakokra történő
felrakását, az ágyneműk (paplan, párna) átszellőztetését.
Bizonyára véletlen egybeesés, de 2018. évben, hasonlóan a 2017-es évhez, május 12.-én került sor az
első tábori rendezvényre, majd a szezon 134 napon át tartott, és 2018. szeptember 22.-én fejeződött
be.
A szállással egybekötött táborozások május 24.-én kezdődtek, és minden eddigi évtől eltérően
augusztus 31.-ig tartott.
Ezek a tények azt jelzik, hogy továbbra is van igény a szállás nélküli táborhelyek igénybevételére,
baráti, munkahelyi, családi összejövetelek céljából, – ez évben azonban helyhiány miatt kellett
visszautasítani – a megrendeléseket. Ezek egy része étkezéssel ellátottak, vagy önellátóak.
A hagyományoknak megfelelően, június hónapban 2 hétig az óvodásoktól volt hangos a tábor.
A különböző gyermek és diákcsoportok mellett, továbbra is jelentős igény van a fogyatékkal élő,
hátrányos helyzetű környezetből érkezők részéről a tábor iránt.
Büszkék vagyunk ara, hogy kategóriájában táborunk szinte minden igényt kielégít, s új formaként
egyhetes Hitéleti tábor-t tudtunk lebonyolítani, budapesti résztvevőkkel, a táborozók, és a vezetőik
teljes megelégedésére.
Ebben az évben tovább erősödött a tábor iránti érdeklődés határon túlról. Egy Szlovák utazási iroda
révén is érkeztek hozzánk szálló vendégek.
A vendégéjszakák száma stagnáló adatot mutat, ami nem az érdeklődés hiányából, hanem a
szálláshelyek és napok fizikai korlátjaiba ütközik. Pl: nők és férfiak száma egy időben, családok,
sérült táborozók száma….stb.
A vendégéjszakák számának alakulása:
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2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év

540
1630
2465
3300
3450
3840
3880

A működéshez szükséges személyzetet a Kft dolgozói állományából biztosítottuk, ami nem kevés
erőfeszítést és szervezést igényelt az óvodai ügyelet, és a szünidei étkeztetés mellett. A folyamatos
étkeztetés biztosítása hétvégén, a késő estébe nyúló takarítás, mosogatás, vagy éppen a turnus váltások
miatt kellett megfelelő figyelmet fordítani a dolgozók beosztására.
A táborvezető, egyéb feladatai mellett júniustól 24 órás „portaszolgálatot” is biztosított annak
érdekében, hogy rendzavarásra, atrocitásokra ne kerüljön sor, megőrizze a tábor nyugalmát, a
táborozók biztonságát.
Sikerült 2018. évben is tovább öregbíteni a korábbi években kialakított lelkiismeretes, szeretet teljes,
udvarias légköri munkát az ott dolgozók részéről. A vendégek elmondása szerint a családias
vendégszeretet, a házias ízek, az árnyas, hangulatos, virágos környezet és a tábor szomszédságában
elterülő városi strand ideális hely pihenésre, kikapcsolódásra, szórakozásra, táborozásra. Ezt a rövid,
de tömör megállapítást a táborozók szóbeli és a vendégkönyvbe leírt írásbeli véleménye alapján
állapítottuk meg.
Ebben az évben is nagy segítséget nyújtottak a tábor esztétikai megjelenítéséhez – fűnyírás,
lombhulladék szállítás – a Városi Kincstár, illetve a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vezetése és dolgozói,
amelyet ezúton is megköszönünk.
A Kft vezetése nehezen fogadta el azt a tényt, hogy a közmunkások által a tábor területén végzett
munkáért fizetni kellett - úgy gondoljuk, hogy a város egy fontos turisztikai egységéről van szó,
amelynek állagmegóvása, rendszeres karbantartása mindannyiunk érdeke.
Továbbra is korrekt, partneri a kapcsolat a szomszédságunkban lévő Városi Strandfürdő
üzemeltetőivel. A gyönyörűen felújított és további medencékkel, élményelemekkel bővülő strand
látogatottsága folyamatosan növekszik, ezzel egyenes arányban nőne azoknak a vendégeknek a száma
is, akik néhány napra szállást szeretnének a fürdő közelében. Sajnos, ezen vendégeknek nem tudtunk
már szállást, étkezést biztosítani, a tábor lekötöttsége miatt.
2018. novemberében megtörtént a tábor téliesítése, vizesblokkok víztelenítése, fogyó és álló eszközök
leltározása, kerti bútorok fedett helyre történő téli betárolása. Jelenleg folyamatban van az őszi avar
begyűjtése és elszállítása.
Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy 2018. októberében lekötésre került az első 110 fős tábor 1
hetes időtartamra, 2019. évre.
Az üzemeltetés során felmerülő kisebb nagyobb hiányosságokat megszüntettük, - de folyamatosan
gondot okoznak a régi, elavult szennyvíz vezetékek, amelyekbe belenőnek a fák gyökerei, és dugulást
okoznak, vagy a villamos vezetékek, ill. a tábor területén található néhány kiszáradt fa, amely
balesetveszélyes. A 2019. évi szezon fő feladatai közé kell hogy tartozzon ezen hibák felszámolása.
A jövőt illető fejlesztési célok megmaradtak az elmúlt évi beszámolóban megfogalmazottak szerint,
mert azok megvalósítására forráshiány miatt nem került sor.
Ezek pedig a következőek:
- a régi, elavult vizesblokk korszerűsítése,
- a 12-es és a 13-as Faházak közé vizesblokk építése,
- a sport létesítmények további bővítése (kosárlabda pálya),
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-

a kőházak téliesítése.

Az általunk meghatározott célkitűzéseket feltétlenül bővíteni szükséges, és figyelembe kell venni az új
igényeket, - pályázati forrásból lehetőség szerint egy új táborrész, - kempinghely- kialakítását látnánk
célszerűnek, amelyben 5-10 korszerű, modern apartman ház létesülne, kielégítve ezzel a néhány
éjszakára városunkba érkezők igényeit. Helye: a volt lovaspálya.
Tiszavasvári, 2018. november 13.
Gáll Antalné s.k.
ügyvezető
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Tárgy (19.np.):

Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázat megvalósításáról
Szőke Zoltán polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
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 határozattervezet 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
308/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat megvalósításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

Kifejezi szándékát, hogy a belterületi utak, járdák, hidak felújítására a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklete II. 2.
c) pontja alapján megítélt bruttó 19.431.000 Ft támogatást igénybe veszi és a beruházást
bruttó 22.860.000 Ft összköltség mellett megvalósítja.

2.

A beruházás megvalósításához szükséges bruttó 3.429.000 Ft sajáterő fedezetet
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében biztosítja.

3.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat megvalósításával kapcsolatos
intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (20.np.):

Előterjesztés a „Görland” Extrém Sportpálya felszámolásának
utólagos jóváhagyásáról
Szőke Zoltán polgármester
Juhász Mariann köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Kovácsné Nagy Julianna a Szociális és Humán Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
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 határozattervezet elfogadását.
Hozzászólások:
Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy több megkeresés is érkezett a pályával kapcsolatban, hogy
balesetveszélyes. Előre láthatólag nincs módja az önkormányzatnak felújítani. Véglegesen
nem lesz megszüntetve, de most egy biztonságos helyre lett szállítva. A jövőben felújítás után
egy megfelelő helyre lesz kihelyezve.
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
309/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
A „Görland” Extrém Sportpálya felszámolásának utólagos jóváhagyásáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Utólagosan jóváhagyja a „Görland” Extrém Sportpálya felszámolását, valamint az elbontott
elemek TIVA-Szolg Kft. telephelyére történő elszállítását.
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2. Kezdeményezi a Görland Extrém Sportpálya törlését a Városi Kincstár alapítói okiratából,
továbbá az átadás-átvétel, selejtezéssel kapcsolatos intézkedések megtételét.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (21.np.):

Előterjesztés a Járóbeteg Szakrendelő orvosai részére parkoló
biztosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
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 határozattervezet elfogadását.
Hozzászólások:
Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője:
Megköszönte, hogy ilyen gyorsan megoldásra került ez az ügy.
Balázsi Csilla képviselő:
Hozzáfűzte, hogy a régi Kabay iskola előtt mindig van szabad parkoló hely, igaz, hogy akkor
kicsit többet kell gyalogolni.
Mivel további 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
310/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
Járóbeteg Szakrendelő orvosai részére parkoló biztosítása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés bb) pontja, a 34. § (2)
bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Elrendeli egy darab kiegészítő közlekedési tábla kihelyezését a Tiszavasvári, Vasvári Pál
u. 6. szám előtt meglévő „Behajatani tilos” tábla alá, az alábbi felirattal:
„Kivéve Járóbeteg Szakrendelő Orvosai”
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2. Felkéri a polgármestert, hogy a forgalomszabályozó eszköz megrendeléséről és
kihelyezéséről gondoskodjon.
Határidő: 2018. december 31.

Tárgy (22.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Előterjesztés a Green House büfével kapcsolatos kérelemről
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna 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 határozattervezet elfogadását.
Hozzászólások:
Szőke Zoltán polgármester:
Egy elég érdekes téma, de sajnos nincs más lehetőség jelen pillanatban.
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megkérdezte, hogy mi lesz a sorsa ennek az épületnek?
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
A jegyzőnek hivatalból vizsgálnia kell, hogyha tudomása van arról, hogy van egy ilyen
építmény, ami engedéllyel nem rendelkezik, hogy akkor mi a további lépés.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
311/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
Green House büfével kapcsolatos kérelem
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Nem támogatja Kabai Lászlóné által benyújtott kérelmet tekintettel arra a tényre, hogy
a Green house büfé elhelyezését biztosító 2843 hrsz-ú közterület megnevezésű
Hétvezér utca telekmegosztása, valamint elidegenítése a vonatkozó hatályos
jogszabályi rendelkezések alapján nem lehetséges, ezáltal a büfé alatti terület önálló
helyrajzi számmal és házszámmal történő ellátása nem valósulhat meg.
2. Megállapítja továbbá, hogy a közterülethasználatra vonatkozó bérleti szerződés
megkötésére átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.
3. Felkéri a polgármestert, a döntésről tájékoztassa a kérelem benyújtóját, Kabai
Lászlónét.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (23.np.):

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok
ingyenes használatáról szóló tájékoztatóról
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
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 határozattervezet 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
312/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok ingyenes
használatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatót, és továbbra is indokoltnak tartja, hogy azon
szervek számára, akik jelenleg ingyeneses használnak önkormányzati ingatlanokat, az
Önkormányzat a jövőben is biztosítsa az ingyenes ingatlanhasználatot.
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Tárgy (24.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új
tagjának megválasztásáról
Szőke Zoltán polgármester
Juhász Mariann köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
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 határozattervezet 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
313/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Települési Értéktár
Bizottság új tagjának megválasztásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést
hozza:
1. Elfogadja Abrudbányai – Győri Tamás lemondását a Tiszavasvári Települési Értéktár
Bizottság tagságáról, helyette megválasztja Czifra Sándornét 2018. december 01. napjától.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottság
megválasztott tagját.
Határidő: azonnal
polgármester

Felelős:

Szőke

Zoltán

Sipos Ibolya képviselő:
Tájékoztatta a testületet, hogy többszöri személyi változás miatt átgondolva ajánlotta Czifra
Sándornét. Azt is jónak gondolták, hogy a lakosság közül is van valaki a bizottságban, mint
közvetítő.
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Tárgy (25.np.):

Előterjesztés Tiszavasvári Média Egyesület irodahasználattal
kapcsolatos hátralék részletfizetésre vonatkozó kérelméről
Szőke Zoltán polgármester
Zombori Judit köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
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 határozattervezet „B” alternatívájának elfogadását azzal a módosítással, hogy a bruttó 795.912,-Ft
bérleti díj és rezsi díj hátraléka és késedelmi kamata az előterjesztésben feltüntetett 12 havi
helyett 24 havi részletben kerüljön megfizetésre azzal a kikötéssel, hogy bármelyik részlet
elmaradása esetén az egész összeg megfizetése esedékessé válik.
Hozzászólások:
Mészáros Gábor Tiszavasvári Média Egyesület elnöke:
Megköszönte a lehetőséget a részletfizetésre, és biztos benne, hogy így végig tudják vinni ezt
a folyamatot.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán polgármester a határozat-tervezet „B” alternatívájának a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság által javasolt módosítással, hogy a bruttó 795.912,-Ft bérleti díj és rezsi díj
hátraléka és késedelmi kamata az előterjesztésben feltüntetett 12 havi helyett 24 havi
részletben kerüljön megfizetésre.
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
314/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Média Egyesület irodahasználattal kapcsolatos hátralék részletfizetésre
vonatkozó kérelméről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári Média Egyesület által bérelt
Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti iroda 2018. augusztus 31-én fennálló összesen bruttó
795.912 Ft bérleti díj és rezsi díj hátraléka és késedelmi kamata 24 havi részletben
kerüljön megfizetésre, azzal, hogy bármelyik részlet elmaradása esetén az egész összeg
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esedékessé válik és Tiszavasvári Város Önkormányzata jogosult a követelését jogi úton
érvényesíteni. A részletfizetés kezdő időpontja 2018. december 15.
Felkéri a polgármestert, hogy készítsen megállapodást a részletfizetésre vonatkozóan és
tájékoztassa a Tiszavasvári Média Egyesület elnökét a Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (25.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a kezdeményezésről önerő biztosításához tanuszoda
megvalósítására
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Szőke Zoltán polgármester:
Röviden elmondta, hogy a tanuszoda ügye már hosszú ideje húzódik, és egy előzetes
költségkalkuláció alapján a beruházás kapcsán egy 90 millió forintos önerő terhelné az
önkormányzatot. Árajánlatok bekérése után ez az összeg jelentősen csökkent, de még ez is
nehézséget okozott volna az önkormányzatnak. Ezért dr. Szabó Tünde államtitkár asszony
részére benyújtott egy kérelmet az önkormányzat, hogy az állam vállalj át, és biztosítsa
Tiszavasvári önkormányzatának ezt az összeget.
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
315/2018. (XI.22.) Kt. számú
határozata
Kezdeményezés önerő biztosításához tanuszoda megvalósítására
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kezdeményezés önerő
biztosításához tanuszoda megvalósítására” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az
alábbi döntést hozza:
1. A jelen határozat 1. melléklete szerinti megkeresésben foglalt tartalommal
kezdeményezi a Tiszavasváriban megvalósítandó tanuszoda beruházáshoz az
önkormányzat által biztosítandó önerő állam általi biztosítását.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezést továbbítsa az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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1. MELLÉKLET

315 /2018 (XI.22.) KT. SZÁ MÚ HATÁROZATHOZ

T I S ZA V A S VÁ RI V Á RO S P OL G Á R ME S T E RÉ T ŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.
Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Ügyiratszám: TPH/936-43/2018
Ügyintéző: Kovács Edina
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárság
Dr. Szabó Tünde államtitkár részére

Tisztelt Államtitkár Asszony!

I.

Előzmények, helyzetismertetés:

A Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK) még 2017. júniusában kereste meg
Tiszavasvári Város Önkormányzatát a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program II. ütemének keretében megvalósuló tanuszoda beruházás előkészítésével
kapcsolatosan. Megkeresésükben kérték, jelöljük meg az általunk megfelelőnek tartott
helyszínt, melynek eleget téve 2 helyszínt tartunk megfelelőnek a tanuszoda megvalósítására:
Vágóhíd u. 6661 hrsz vagy a Városi Sportcsarnok (Petőfi út) területe.
A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatósága
(továbbiakban: HBVSZ Zrt) – az Önkormányzat felkérése alapján - megvizsgálta fent
említett két helyszínt és a Vágóhíd úti ingatlant javasolják megfelelőbbnek az alábbiak
miatt:
A HBVSZ Zrt. részéről a Vágóhíd úti ingatlanon az ivóvíz biztonságosan biztosítható az
üdülőterületet ellátó 2 db ivóvíz vezetékről. A tanuszoda egyidejű feltöltését az ivóvíz
hálózat, illetve a Városi Vízmű is képes kapacitásilag biztosítani. A terület mellett elhaladó
Hortobágyi csatorna, a csatornába vezetendő vizet el tudja vezetni, a már a Tiszavasvári
üdülőterületen megvalósult belvízelvezető projekt megvalósulásának köszönhetően, már az
üdülő területet sem veszélyezteti a tanuszoda szennyvízének leeresztése. Ezzel szemben a
Petőfi úti ingatlan szennyvízelvezetés szempontjából akadályokba ütközhet, mivel a
medence egyidejű leeresztése hirtelen kiugró terhelést ad a szennyvízelvezető rendszerre,
illetve az átemelő aknákra és szivattyúkra, mely a lakosság részére végzett víziközmű
szolgáltatást akadályozhatja.
A Hortobágyi csatornába történő bevezetés vízjogi üzemeltetési engedély köteles
tevékenység, mely engedélyeztetési eljárásnak is vannak költségei (pl.: vízjogi létesítési és
üzemeltetési tervdokumentáció elkészítése, szennyvízelvezető vezeték kiépítésének díja). A
szennyvízkezelést a HBVSZ Zrt. nettó 227,5+Áfa/m3 díjon végzi el.
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II.

Költségkimutatás:

Az NSK rendelkezésünkre bocsátotta költségkalkulációját a tanuszoda kialakításával
kapcsolatban, mely 90 millió forint összegű kiadást irányoz elő. Az összeg nagyságára
tekintettel Önkormányzatunk is árajánlatokat kért be
A bekért árajánlatok alapján az alábbi költségek merülnek fel a tanuszoda lehetséges
helyszínével (Vágóhíd u. 6661 hrsz) kapcsolatosan:
I. Közművek:
1. Gázelosztó vezeték építése + csatlakozási díj: b. 3.066.196,-Ft
Amennyiben megvalósul, akkor ebből az összegből visszafizetésre kerül b. 2.804.671,-Ft az
ingatlan mindenkori tulajdonosának részére, amennyiben a felek ettől eltérően nem állpodnak
meg, az üzembehelyezést követő 2 gázév utáni 2 évben fizeti vissza 2 egyenlő részben
kamatmentesen.
2. Elektromos áram közcélú vezeték létestése + csatlakozási díj: b. 3.039.313,-Ft
Ezen felül ki kell építenünk egy áramváltós kábelfogadó szekrényt, fogyasztásmérő szekrényt,
tervet kell készíteni a mérőhely kialakításáról, be kell szerezni az OMH által készített
hitelesítési bizonyítvány másolatát, valamint a mérőváltókat be kell szerezni és be is kell
építeni (beszerzési ár 50-80 eFt)
3. a) Terület víztelenítése, talajvízszint süllyesztése (terv és kivitelezés): b. 6.681.470,-Ft
Üzemeltetés ára: n.15.000,-Ft +Áfa/nap = b. 19.050,-Ft/nap, az NSK tájékoztatása alapján
kb.: 45 napot vesz igénybe a síkalapozás (19.050,-Ft x 45 nap = b. 857.250,-Ft)! – NNK Kft.vagy
b) Terület víztelenítése (terv és kivitelezés): b. 9.525.000,-Ft
Üzemeltetés ára: n. 20.000,-Ft +Áfa/nap = b. 25.400,-Ft/nap, az NSK tájékoztatása alapján
kb.: 45 napot vesz igénybe a síkalapozás (25.400,-Ft x 45 nap = b. 1.143.000,-Ft)! – Valvata
Kft.4. Ivóvíz és szennyvíz hálózat:
Ivóvíz biztonságosan biztosítható az üdülő területét ellátó 2 db ivóvíz vezetékről és a medence
egyidejű feltöltését is képes ellátni a kapacitását figyelembe véve.
A Hortobágyi főgyűjtő csatorna a leeresztendő szennyvizet el tudja vezetni, amennyiben van
rá engedély (nem tudom h van-e?), ha ez nem lehetséges úgy a HBVSZ Zrt. is el tudja vezetni
és a szennyvíztelepen kezelni.
Hosszú távon célszerűbb a Hortobágyi főgyűjtő csatornába leereszteni a szennyvizet, ha nincs
rá engedélyünk azt meg kell kérni. (tervezés kb.: 250.000,-Ft, eljárási díj kb.: 140.000,-Ft)

III.

Az önkormányzat költségvetési helyzete, nehézségei:

Önkormányzatunk rendkívül nehéz helyzetbe került ebben az évben, melyet az
alábbiakkal támasztok alá:
Tiszavasvári Város Önkormányzat pénzügyi helyzetét jelentősen nehezíti, hogy a 2017. és
2018. évi bérintézkedések (bérminimum és garantált bérminimum növelése, szociális
hozzájárulási adó csökkentés) az idei évre halmozottan hatnak, ezek hatása Önkormányzati
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szinten a kimutatásaink alapján 68.858.753 Ft. Önkormányzatunk 2017. évben 39.826.809 Ft
támogatásban részesült a többletkiadások kompenzálására, míg az idei évre erre a célra külön
támogatást nem kaptunk.
A mostani ismereteink szerint a gyermekétkeztetés 2018. évi támogatása is jelentősen alatta
marad a várható kiadásnak, ez előreláthatóan 11.000.000 Ft-ot meghaladó hiányt eredményez.
A védőnői ellátás, amely kötelező feladat, egy 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú nonprofit
kft. végzi, éves szinten megközelítőleg 8.700.000 Ft többletkiadást okoz
Önkormányzatunknak. Ennek oka a tevékenység alulfinanszírozottsága, így ezt az összeget
támogatásként kell biztosítani a kft számára.
Az Önkormányzat a saját bevételei (helyi adó, ingatlan eladás stb.) terhére tud
fejlesztéseket végrehajtani, ezek a bevételek az eddigi években sem voltak elegendőek a
szinten tartásra sem. A fentiek miatt megközelítőleg 90 millió Ft-tal csökkentenünk kell
beruházásra, felújításra, karbantartásra fordítható forrásainkat.
A tanuszoda megvalósításához szükséges önerőt kizárólag hitelfelvétellel tudná
biztosítani az önkormányzat, melyhez kormányengedély szükséges. Ennek kimenetele
előre nem látható, ezen kívül ilyen mértékű hitel felvétele tovább rontaná az
önkormányzat egyébként sem könnyű helyzetét.
Felmerült továbbá ezzel kapcsolatban egy további probléma. Alapvetően az ingatlan
közművesítése megvalósítható az ingyenes tulajdonba adást megelőzően. Viszont a
belvízmentesítésre magánál a beruházásnál kerülne sor. Azaz nem önkormányzati
ingatlanon, nem önkormányzati beruházást finanszírozna az önkormányzat hitelből. Ez
működési hitelnek minősül, ami még bizonytalanabbá teszi a kormányengedély
megszerzését.
A tanuszoda Tiszavasváriban történő megvalósítása elsődleges érdekünk. Kiemelt figyelmet
kívánok fordítani a projekt megvalósítására. Fenti nehézségek okán azonban szíves
segítségüket kérem az önerő biztosításához.
Közreműködő segítségüket előre is köszönöm!
Tiszavasvári, 2018. november 22.

Tisztelettel
Szőke Zoltán
polgármester
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Tárgy (14.np.):

Egyebek

Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Elmondta, hogy Olimpiai Napot rendeznek a 2018.12.15-én szombaton. A gyorskorcsolyázó
olimpiai aranyérmes csapatot hívták meg vendégül, így mind a négy tag jelen lesz egyedülálló
módon.
Szőke Zoltán polgármester:
A Karácsony közeledtével az önkormányzat minden hétvégén rendezvényekkel készült. A
városi Mikulás Nap december 08-án délelőtt 09.00-től délután 15.00 óráig tartó programot
nyújt majd. Az „Egy Doboznyi Szeretet” akció szervezése is folyamatban van. Megkérte
mindazokat, akiknek lehetősége van rá, járuljon hozzá, hogy meg tudják ajándékozni a
gyermekeket, akik rászorultak.
Balázsi Csilla képviselő:
Kérte, hogy foglalkozzanak a lakótelepen lévő szelektíves szigettel. Úgy gondolja, ha a
lakosság nem tudja arra használni, amire kellene, akkor felesleges fenntartani. Nagyon sok
körülötte a nem oda illő hulladék.
Szőke Zoltán polgármester:
Egyetértett, és elmondta, hogy előző testületi ülésen is már szó volt róla. Tudja, hogy a
lakosság nem úgy használja, ahogy azt kellene. Amenniyben nem találnak rá megoldást, az is
szóba kerlhet, hogy felszámolják. Első lépésként már felszámolták a ruhagyűjtő konténereket.
Balázsi Csilla képviselő:
Azt mindenképp ki kell emelni, hogy ez a lakótelep közepe. Hiába van rendbe téve, utána
mindig újra odahordanak oda nem illő szemetet.
Szőke Zoltán polgármester:
Megkérte a Vasvári Hírmondó szerkesztőjét, hogy a következő lapszámba kerüljön be erről
egy cikk, illetve a televízióban is szóba jöhetne. Tájékoztassuk a lakosságot, hogy ezeket a
gyűjtőket hogyan érdemes használni.
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
polgármester

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
aljegyző
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