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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2019. március 28-án 

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 80-119. 

rendeletei: 8-12. 

NAPIRENDEK  
 

1. Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről.  

 
2. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola névváltozásának véleményezéséről.  

 
3. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjének támogatói okiratáról.  
 

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 

5. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított 

szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint az 

étkeztetési nyersanyagnormáról.  

 

6. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. 

(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

7. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról.  

 

8. Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról.  

 

9. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes használatba vett 

ingatlanainak vagyonkezeléséről szóló beszámolóról. 
 

10. Előterjesztés a védőnői szolgálat 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról.  

 

11. Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2018. évi munkájáról szóló 

beszámolóról.  

 

12. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 

2018. évi szakmai beszámolójáról.  

 

13. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi 

szakmai beszámolójáról.  
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14. Előterjesztés a gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, 

valamint a 6/2018. (III.29.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról. 

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai 

beszámolójáról.  

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolójáról.  

 

17. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolójáról.  

 

18. Előterjesztés streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból.  

 

19. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi beszámolójáról és 

2019. évi munkatervéről.  

 

20. Előterjesztés házi segítségnyújtás működési engedély módosítás kezdeményezéséről. 

 

21.Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi feladatellátáshoz 

többletfinanszírozás kezdeményezéséről.  
 

22. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság állományának bérrendezéséről.  

 

23. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi szakmai beszámolójáról.  

 

24. Előterjesztés a Városi Kincstár 2018. évi szakmai beszámolójáról.  

 

25. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által beszerzett 

szakmai minimumfeltételekhez biztosított támogatási összeg felhasználásáról.  
 

26. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési 

tervéről. 
 

27. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére támogatás biztosítása a beolvadással 

kapcsolatos működési kiadások fedezésére.  
 

28. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére 

biztosítandó felhalmozási célú támogatásról. 
 

29. Előterjesztés városi sportlétesítmények használati szabályzatairól.  

 

30. Előterjesztés Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek elkészítéséhez 

beérkezett módosító javaslatok elfogadásáról. 

 

31. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről és a 

2019. évi működési támogatásáról. 
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32. Tájékoztató a Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás 

alatt” korrigált végelszámolási nyitómérlegéről.  

 

33. Előterjesztés általános célú átvilágítás elrendeléséről. 

 

34. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról.  

 

35. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

36. Egyebek 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

37. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás 

betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról és elbírálásáról.  
 

38. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő vásárosnaményi 0308/2 hrsz-ú 

ingatlanrészre érkezett vételi ajánlatáról.  

 

39. Előterjesztés a tiszavasvári 6154 és 6451 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok 

értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról. 
 

40. Előterjesztés a Tiszavasvári, Hajnal utcában lévő önkormányzati üdülőingatlanok 

értékesítéséről.  

 

41. Előterjesztés Bank Mónika Edina lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó 

kérelméről. 
 

 

 

Készítette: Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető  
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2019. március 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Balázsi Csilla, Bakné Répási Ágnes, Balogh 

Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna 

képviselők, Ráduly Zsolt és Szabó Krisztián alpolgármesterek.                             
 

Távol maradt:     Munkácsi Mihály és Sipos Ibolya képviselők.  

                       

Meghívottként részt vettek: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza 

Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna 

osztályvezető, Girus András osztályvezető, Köblös Máté köztisztviselő, Palló Tamás 

köztisztviselő, dr. Jászkovics Adél köztisztviselő, Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő, Gáll 

Attila köztisztviselő, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, dr. Zombori 

Judit köztisztviselő, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, a KEF elnöke, Czirjákné Szabó Erika a Városi 

Kincstár intézményvezető-helyettese, Dojcsákné Pásztor Erika a Tiszavasvári Egészségügyi 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, 

Dancs Miklós a Városi Kincstár sportkoordinátora, Németh Zoltán tűzoltóparancsnok, dr. 

Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Zsiros Imre tűzoltó alezredes, 

Kertész Sándorné a Nyíregyházi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, Gáll 

Antalné a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője és Kerekesné Lévai 

Erika a Magiszter Tiszavasvári tagintézmény vezetője.    
 

Meghívottként távolt maradt: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Dr. Hosszú József a 

Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Gurály Edina Erzsébet a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének igazgatója, Kőhegyi Edit Zsuzsanna a Nyírvidék 

Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint a Nyírségi Szakképzés-Szervezési 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kutykó Róbert a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit 

Kft. pénzügyi vezetője, valamint a Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 

pénzügyi vezetője, Gerebenics Károly a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetője, Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, 

Nagy Levente a Magyarországi Magiszter Alapítvány kuratóriumának tagja és Csombordi 

József a Magyarországi Magiszter Alapítvány kuratóriumának elnöke.  

 

Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 

 

Szőke Zoltán polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet és a megjelent vendégeket, 

majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 

megválasztott 11 képviselőből (1 fő polgármesterként és képviselőként egyaránt) 9 fő 

képviselő volt jelen. Először kérte, hogy az „idegenforgalmi adó bevezetéséről” szóló 5. 

napirendi pontot, valamint a „tiszavasvári 144 hrsz-ú és 145 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére 

kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról” szóló 39. zárt napirendi pontot vegye le a 

testület napirendjéről. Majd a meghívott vendégekre való tekintettel kérte, hogy elsőként a 
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„Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről” 

szóló 33. napirendi pontot, valamint „a Tiszavasvári Általános Iskola névváltozásának 

véleményezéséről” szóló 34. napirendi pontot tárgyalja elsőként a testület. Majd kérte, hogy a 

költségvetési rendelet megtárgyalása előtt a „TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjének 

támogatói okiratáról” szóló 24. napirendi pontot tárgyalja a testület. Továbbá kérte még előre 

venni „a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szociális 

ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint az étkeztetési 

nyersanyagnormáról” szóló 12. napirendi pontot, valamint a „szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a 

fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 

2. napirendi pontot, majd a meghirdetés sorrendjében haladjanak. Mindezek után kérte, hogy 

„Egyebek” napirendi pontként vegye fel a testület napirendjére „a lakások és nem lakás célú 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséról, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról 

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

kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött 

napirendi pontok tárgyalását a javasolt módosításokkal és kiegészítésekkel szavazásra 

bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és a következő határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2019. március 28. rendes képviselő- testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 28. napján 

megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1. Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről.  

 
2. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola névváltozásának véleményezéséről.  

 
3. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjének támogatói okiratáról.  
 

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
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5. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított 

szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint az 

étkeztetési nyersanyagnormáról.  

6. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. 

(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

7. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról.  

 

8. Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról.  

 

9. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes használatba vett 

ingatlanainak vagyonkezeléséről szóló beszámolóról. 
 

10. Előterjesztés a védőnői szolgálat 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról.  

 

11. Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2018. évi munkájáról szóló 

beszámolóról.  

 

12. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 

2018. évi szakmai beszámolójáról.  

 

13. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi 

szakmai beszámolójáról.  

 

14. Előterjesztés a gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, 

valamint a 6/2018. (III.29.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról. 

 

15. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai 

beszámolójáról.  

 

16. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolójáról.  

 

17. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolójáról.  

 

18. Előterjesztés streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból.  

 

19. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi beszámolójáról és 

2019. évi munkatervéről.  

 

20. Előterjesztés házi segítségnyújtás működési engedély módosítás kezdeményezéséről. 
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21.Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi feladatellátáshoz 

többletfinanszírozás kezdeményezéséről.  
 

22. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság állományának bérrendezéséről.  

23. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi szakmai beszámolójáról.  

 

24. Előterjesztés a Városi Kincstár 2018. évi szakmai beszámolójáról.  

 

25. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által beszerzett 

szakmai minimumfeltételekhez biztosított támogatási összeg felhasználásáról.  
 

26. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési 

tervéről. 
 

27. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére támogatás biztosítása a beolvadással 

kapcsolatos működési kiadások fedezésére.  
 

28. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére 

biztosítandó felhalmozási célú támogatásról. 
 

29. Előterjesztés városi sportlétesítmények használati szabályzatairól.  

 

30. Előterjesztés Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek elkészítéséhez 

beérkezett módosító javaslatok elfogadásáról. 

 

31. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről és a 

2019. évi működési támogatásáról. 
 

32. Tájékoztató a Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás 

alatt” korrigált végelszámolási nyitómérlegéről.  
 

33. Előterjesztés általános célú átvilágítás elrendeléséről. 
 

34. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról.  
 

35. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

36. Egyebek 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

37. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Kincstár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás 

betöltésére beérkezett pályázat érvényességének megállapításáról és elbírálásáról.  
 

38. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő vásárosnaményi 0308/2 hrsz-ú 

ingatlanrészre érkezett vételi ajánlatáról.  
 

39. Előterjesztés a tiszavasvári 6154 és 6451 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok 

értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról. 
 

40. Előterjesztés a Tiszavasvári, Hajnal utcában lévő önkormányzati üdülőingatlanok 

értékesítéséről.  
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41. Előterjesztés Bank Mónika Edina lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó 

kérelméről. 
  

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

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

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

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

döntéseit szintén elektronikus úton küldi meg. 

 

Tárgy (1.np.): Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. 

évi tevékenységéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás 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 a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 
 

Hozzászólás: 
 

Zsiros Imre tűzoltó alezredes:  

Kiegészítésként elmondta, hogy a tűzoltóság részéről az előző évekhez képest számottevő 

változás nem történt. Az egyéb területeken, mint például az iparbiztonság, polgárivédelem, és a 

hatósági tevékenység is elvégezte a saját feladatait. Ezeken a területeken sem történtek 

kiemelkedő események. Megjegyezte, hogy a téves jelzések száma nagy mértékben nőtt, mely 

abból adódik, hogy egyre több intézmény alkalmaz riasztó, valamint tűz-és füstjelző 

készülékeket.  
 

Mivel kérdés és további 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 

81/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 
 

a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség által küldött tájékoztató anyagot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
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I. a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által küldött - a Nyíregyházi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről szóló – tájékoztató 

anyagot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetőjét a testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81/2019. (III.28.) Kt. sz. határozat melléklete 
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11 

 

 

 



12 
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14 
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22 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola névváltozásának 

véleményezéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A határozat módosítását kérte, mivel időközben megállapította, hogy elírás történt az 

iskola módosított elnevezésre vonatkozóan, és a helyes elnevezés: Tiszavasvári Kabay 

János Általános Iskola. Ezzel a módosítással kérte elfogadni a határozatot.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára a témafelelős által tett módosítással együtt. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára a témafelelős által tett módosítással együtt. 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Örül annak, hogy ismét lesz egy neve az iskolának. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Örömét fejezte ki, hogy ismét megjelenik az iskola nevében a város híres szülöttének, 

Kabay Jánosnak a neve.  

 

Mivel kérdés és további 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 

82/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Általános Iskola névváltozásának véleményezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontjába kapott felhatalmazás alapján az 

alábbi határozatot hozza: 
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1.)A Nyíregyházi Tankerületi Központ Tiszavasvári Általános Iskola vonatkozásában 

az iskola hivatalos nevének megváltozásával kapcsolatban az alábbi véleményt 

fogalmazza meg: 

 

Támogatja és egyetért azzal, hogy a Tiszavasvári Általános Iskola hivatalos neve a 

Tiszavasvári Általános Iskola helyett Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola 

megnevezésre, idegen nyelven Tiszavasvári Primary School helyett Tiszavasvári 

Kabay János Primary School megnevezésre változzon. 

 

2.)Felkéri a polgármestert tájékoztassa a Nyíregyházi Tankerültei Központ igazgatóját 

a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: 2019. április 1.                                                    Felelős: Szőke Zoltán 

                                                                                                           polgármester 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjének támogatói 

okiratáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Megjegyezte, hogy a TOP 7-es pályázat kérdése többször volt a képviselő-testület előtt 

korábban. Ismeretes, hogy a Tiszavasvári Helyi Akciócsoport által elnyert 250 millió forintos 

pályázat kulcsprojektjéről van szó, melynek megvalósítása a többi projektre szánt forrás 

felhasználásának is feltétele. A 2018. október 25-i testületi határozat alapján a pályázatot 

benyújtották a Helyi Akciócsoporthoz, 85 millió forintos, 100%-os támogatási igénnyel. 

November hónapban az Akciócsoport támogatásra érdemesre ítélte a kérelmüket, ezért 

decemberben benyújtották azt a Magyar Államkincstár felé, második körös elbírálásra. 2019. 

február 27-én kapták meg a támogatói okiratot. A projekt az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésébe a mostani ülésen tárgyalt módosítás során került bele, ezért kérték a 

napirendnek az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet előtti 

megtárgyalását. Amennyiben a képviselő-testület támogatja a megvalósítást, meg tudják kötni 

a szerződéseket a kiviteli tervek elkészítésére és a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A 

pályázat megvalósításának határideje az ütemezés alapján 2020. január 31., viszont reményeik 

szerint már idén nyár végére, illetve az őszi hónapokra elkészülhet a beruházás. Két 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására lesz szükség; a Találkozások tere építési beruházásaira, 

illetve a mobil színpad és annak fény- és hangtechnikájának beszerzésére. A közbeszerzési 

eljárások megindítását az április végén esedékes rendes vagy május elején tartandó rendkívüli 

ülésre szeretnék előterjeszteni. A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló két telek 

megvásárlása folyamatban van. Az adásvételi szerződés megkötéséhez a tulajdonos részéről 

energetikai tanúsítványok elkészítésére van szükség. Ezek időigénye miatt vették le a zárt ülés 

napirendjéről az adásvételi szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést, ami az április elején 

tartandó rendkívüli ülésen kerül majd megtárgyalásra. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 
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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 

83/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjének támogatói okiratáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 azonosító számú, „Találkozások tere kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat támogatói okiratát a határozat mellékletében szereplő 

tartalommal jóváhagyja. 

 

 

2. Felkéri a polgármestert a kulcsprojekt megvalósításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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40 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy kiosztásra került az ülés előtt egy lap, amelyen az 

előterjesztést egy 12. ponttal javasolta kiegészíteni. Ennek hatására a rendelet-tervezet 

melléklete kiegészül egy új 9.4., és 9.4.1. melléklettel. Ezek az EKIK költségvetését 

tartalmazó mellékletek. Továbbá módosul a rendelet-tervezetben már meglévő 9.5., 9.5.1. és a 

10-es melléklet is. Ennek hatására 31 helyett 33 melléklete lesz a rendelet-tervezetnek. 

Ezeken a mellékleteken a változások még nem kerültek átvezetésre. Maga a rendelet-tervezet 

a 12. pont elfogadása esetén sem módosul, tehát nem okoz változást a módosítás.  

 

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 a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt. 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy egy dolgot szeretne kiemelni az előterjesztés során ezért felhívta a 

képviselő-testület figyelmét a 8. pontra, mely a Tiszavasvári Jótékonysági Bál pénzügyi 

beszámolóját foglalja össze.  Ebben a pontban látható, hogy a bál olyan eredményt hozott, 

amivel az idei évben a civil szervezeteket nagyban tudják majd támogatni. Majd elmondta, 

hogy a bál bevétele, 1.236. 244 forint. Köszönet illet minden támogatót, minden részt vevőt, 

akik akár ajándékkal, akár a jelenlétével vagy támogatói összeggel hozzájárult és segített. Úgy 

véli, hogy merni kell nagyot álmodni, bele kell vágni új dolgokba és csak akkor tudnak olyat 

tenni, alkotni ebben a városban, ha többet tesznek bizonyos ügyekért, mint eddig tettek. 

Előzetesen elmondta, hogy van egy rendeletszabályozás, ami a civil támogatást hivatott 

szabályozni. Úgy véli, hogy ezt újra kell gondolni, mert ez jó néhány évvel készült. Azokban 

olyan összegek vannak, amelyek újragondolást érdemelnek. Amint ezzel elkészülnek, akkor a 

civil szervezetek pályázhatnak és támogatásra lesznek jogosultak, amennyiben megfelelnek a 

feltételeknek. Végezetül elmondta, hogy a jövőben is fogja javasolni, hogy folytassák ezt a 

megkezdett rendezvényt, eseményt és ha nem is a civil szervezeteket, de bármilyen más 

jótékony célt támogassanak a Tiszavasvári Jótékonysági Bállal.  
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Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett 

szóbeli kiegészítéssel együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

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

rendeletet alkotta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviselő-testületének 

8/2019.(III.28.) önkormányzati 

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) 

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 1/2019. (II.1.) 

önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:    

 

 

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) 

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

 

 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

a) 2.705.718.272 Ft  költségvetési bevétellel 

b) 3.080.798.146 Ft  költségvetési kiadással 

c)  375.079.874 Ft költségvetési hiánnyal, ebből: 

ca)  6.165.142 Ft működési hiánnyal  

cb)  368.914.732 Ft felhalmozási hiánnyal 

d)  533.936.706 Ft  finanszírozási bevétellel 

e)  158.856.832 Ft  finanszírozási kiadással 

f)  375.079.874 Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)  322.763.268 Ft  működési többlettel 

fb)  52.316.606 Ft  felhalmozási többlettel 

állapítja meg. 

 

 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) 

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

 

h) Az önkormányzat a kiadások között 15.830.503 Ft általános, 63.522.460. Ft céltartalékot 

állapít meg.
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3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.19.) 

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 

9.3.2, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, és a 11,  melléklete helyébe e rendelet 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

melléklete, 1. táj, 4. táj, 6. táj 7. táj, és a 9. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 29, 30, 31, 32, és 

33. melléklete lép és kiegészül egy új 8.4. melléklettel, mely ennek a rendeletnek 8. melléklete. 

  

4.§ Ez a rendelet 2019. március 29-én lép hatályba. 

Tiszavasvári, 2019. március 28. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

     Kihirdetve: 2019. március 28. 

 

 

 

 Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna 

 jegyző 
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Indoklás 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2019.(III.28.) 

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 a módosuló mellékletekre tesz javaslatot. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját 

képező szolgáltatási önköltségről, valamint az étkeztetési 

nyersanyagnormáról. 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdola osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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 

84/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szociális 

ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről valamint az étkeztetési 

nyersanyagnormáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. § alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási 

önköltséget a 2019. évre vonatkozóan az alábbiakban:  

 

 

Szolgáltatási önköltség 2019.  

 Idős ellátás (Ft) Fogyatékos 

ellátás (Ft) 

Anyagköltség  10.216.900 6.469.100 

Szolgáltatások költségei 31.160.669 19.347.681 

Bérköltség 140.457.540 114.879.003 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 7.512.616 6.340.600 
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Bérjárulékok 32.554.364 25.378.175 

Értékcsökkenési leírás 650.000 0 

Összesen eddig  222.552.089 172.414.559 

Élelmezés felosztott kiadásai 52.664.494 29.590.450 

Karbantartás felosztott kiadásai 14.463.724 8.273.139 

Egyéb ráfordítások  12.815.594 8.106.752 

Gazdasági szervezet felosztott költségei 11.383.944 8.399.228 

Teljes önköltség  313.879.845 226.784.128 

Önköltség éves összege/fő 2.386.919 3.128.057 

Önköltség havi összege/fő 198.910 260.671 

Önköltség napi összege/fő 6.540 8.570 

 

 

II. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője által megállapított étkeztetési nyersanyagnormák változásait az 

alábbi táblázat szerint:  

 

Étkeztetés megnevezése 2018. évi norma 2019. év normaemelés 

május 1-jétől 

bentlakásos ellátás 576 Ft +ÁFA 634 Ft+ÁFA 

szociális étkeztetés 202 Ft +ÁFA 222 Ft+ÁFA 

 

 

III. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.  

 

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2018. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

Előadó:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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: 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról.  

Előadó:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető  

 

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tegnapi nap folyamán az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ véleménye is megérkezett a rendelet-tervezettel kapcsolatban és egyetértenek 

a tervezetben leírt módosításokkal.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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 

10/2019.(III.29.) 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 1/2019.(II.01.) 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 és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya véleményének kikérésével- a következőket 

rendeli el: 
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1.§ (1) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási 

körzetek megállapításáról szóló 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról szóló 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen 

rendelet 2. melléklete lép. 

(3) Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba. 

 

           

 

 

                          Szőke Zoltán                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                          polgármester                                                      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. március 29. 

 

 

                                                                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                                                                                                      jegyző 

  



 151 

 

1. melléklet a 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Háziorvosi ellátási körzetek 

 

I. sz. körzet 

 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Aradi vértanúk utca 

2.  Benczúr Gyula utca 

3.  Berzsenyi Dániel utca 

4.  Eszterházy utca 

5.  Fehértói utca 

6.  Gergely Deák utca 

7.  Gyár utca 

8.  Irinyi János utca 

9.  Kabay János utca 

10.  Kelp Ilona utca 

11.  Kinizsi utca páros 

12.  Kossuth 9-től páratlan végig 

13.  Kőrösi Csoma Sándor utca 

14.  Nánási út 

15.  Rákóczi utca 

16.  Somogyi Béla utca 

17.  Sporttelep 

18.  Széles utca páratlan 

19.  Vas Gereben utca 

20.  Vasút utca 

21.  Gombás  András utca 

22.  Tiszavasvári Általános Iskola 
4440 Tiszavasvári, Ifjúság 
utca 8. szám alatti székhely: 
5-6-7-8 évfolyamok 

23.  Magiszter Alapítványi 
Óvoda, Általános Iskola, 
Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Tiszavasvári Tagintézménye 
4440 Tiszavasvári,Kossuth 
utca 76.szám alatt: 1-2-3-4. 
évfolyam 

24.  Magiszter Alapítványi 
Óvoda, Általános Iskola, 
Szakgimnázium,  
Szakközépiskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Tiszavasvári Tagintézménye 
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4440 Tiszavasvári, Petőfi 
utca. 4. szám (Óvodai 
csoportok) 

 

 

II. sz. körzet 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Adria utca 9.-től végig 

2.  Ady Endre utca 

3.  Alkotás utca 

4.  Könyves Kálmán utca 

5.  Árpád utca 13-tól 33-ig páratlan 

6.  Bacsó Béla utca 

7.  Bajcsy-Zsilinszky utca 2-62 páros, 1-17 
páratlan 

8.  Bethlen utca 

9.  Bocskai utca 

10.  Boglárka utca 

11.  Budai Nagy Antal utca 

12.  Damjanich utca 

13.  Esze Tamás utca 

14.  Február 1. utca 

15.  Fenyő utca 

16.  Hankó László utca 

17.  Garami Ernő utca 

18.  Gyóni Géza utca 

19.  Hajnal utca 

20.  Hétvezér utca 

21.  Honfoglalás utca 

22.  Honvéd utca 

23.  Illés Béla utca 

24.  Kálvin utca 

25.  Kárpát utca 

26.  Kinizsi utca páratlan 

27.  Kossuth Lajos utca 1-től 7-ig páratlan 

28.  Köztársaság utca 

29.  Krúdy Gyula utca 

30.  Lehel köz 

31.  Március 21. utca 

32.  Mártírok utca 

33.  Mikszáth Kálmán utca 

34.  Nyírfa utca 

35.  Orgona utca 

36.  Alberth Béla utca 

37.  Urbán Béla utca 

38.  Rozmaring utca 

39.  Rózsa utca 

40.  Schönherz Zoltán utca 
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41.  Széles utca 22-től 38-ig páros 

42.  Szellő utca 

43.  Szivárvány utca 

44.  Tiszavirág utca 

45.  Dr. Lévai Sándor utca 

46.  Bagdi  Lajos utca 

47.  Wesselényi utca 

48.  Zrínyi utca 2.-től 18-ig és 1.-től 17.-ig 

49.  Thököly Imre utca 
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III. sz. körzet 

 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Balassi Bálint utca 

2.  Béke utca 

3.  Erdő utca 

4.  Erkel Ferenc utca 

5.  Gépállomás utca 

6.  Hősök utca 27-től végig,14-től 
végig 

7.  Ifjúság utca 

8.  Jókai utca 

9.  Katona József utca 

10.  Királytelki út 

11.  Kiss utca 

12.  Kossuth Lajos utca páros 

13.  Lónyai utca 

14.  Madách utca 

15.  Nyíregyházi út 

16.  Őz utca 

17.  Petőfi a Táncsics utcáig 

18.  Szabolcsvezér utca 

19.  Szarvas utca 

20.  Széles utca 40-től végig 

21.  Táncsics Mihály utca páratlan 

22.  Toldi utca 

23.  Vörösmarty utca 

24.  Vörösvári utca 

25.  Szögi Lajos utca 
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IV. sz. körzet 

 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Arany János utca 

2.  Árpád utca 66-tól végig, 35-től 
végig 

3.  Babits Mihály utca 

4.  Bajcsy-Zsilinszky utca 19-től végig 

5.  Dózsa György utca 

6.  Gábor Áron utca 

7.  Gárdonyi utca 

8.  Hősök utca 25-ig páratlan, 12-ig 
páros 

9.  József Attila utca 

10.  Kisfaludy utca 

11.  Kunfi Zsigmond utca 

12.  Mátyás király utca 

13.  Nép utca 

14.  Károly Róbert utca 

15.  Pethe Ferenc utca 

16.  Petőfi a Táncsicstól végig 

17.  Sopron utca 

18.  Széles utca 2-től 20-ig páros 

19.  Táncsics Mihály utca páros 
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V. sz. körzet 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Akác utca 

2.  Alkotmány utca 

3.  Attila utca 

4.  Batthyány utca 

5.  Bereznai utca 

6.  Csapó utca 

7.  Császár köz 

8.  Csillag utca 

9.  Dankó tanya 

10.  Deák Ferenc utca 

11.  Déryné utca 

12.  Dobó István utca 

13.  Dobó Katalin utca 

14.  Egység utca 

15.  Egyház köz 

16.  Eötvös utca 

17.  Gátőrház 

18.  Károli Gáspár utca 

19.  Hajózsilip 

20.  Haladás utca 

21.  Dessewffy utca 

22.  Hunyadi utca 

23.  Iskola utca 

24.  Kiss Ernő utca 

25.  Korondi Béla utca 

26.  Kőkút utca 

27.  Kodály Zoltán utca 

28.  Csontváry utca 

29.  Makarenkó utca 

30.  Mák utca 

31.  Mester utca 

32.  Mihálytelep 

33.  Nagy Sándor utca 

34.  Nyíl utca 

35.  Pálffy utca 

36.  Polgári út 

37.  Salétromkert 

38.  Sólyom utca 

39.  Szabolcska Mihály utca 

40.  Széchenyi utca 

41.  Szegfű utca 

42.  Szél utca 

43.  Szent István utca 

44.  Szilágyi utca 

45.  Szőlőskert 

46.  Szőnyi Tibor utca 
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47.  Temető utca 

48.  Szabó Magda utca 

49.  Vasvári Pál utca 57/a-tól végig, 64/a-tól 
végig 

50.  Víg utca 

51.  Víz utca 
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VI. sz. körzet 

 

Sorszám Utca neve 

1.  Adria utca 9.-ig 

2.  Állomás utca 

3.  Árpád utca 2.-től 48.-ig, 1.-től 13.-ig 

4.  Attila tér 

5.  Bajcsy-Zsilinszky utca 64.-től végig 

6.  Bartók Béla utca 

7.  Báthori utca 

8.  Bem utca 

9.  Bercsényi utca 

10.  Bessenyei utca 

11.  Csalogány utca 

12.  Csokonai utca 

13.  Fecske-köz köz 

14.  Frankel Leó utca 

15.  Hableány utca 

16.  Hársfa utca 

17.  Jázmin utca 

18.  Kabay József utca 

19.  Kabók Lajos utca 

20.  Keskeny utca 

21.  Május 1. utca 

22.  Margaréta utca 

23.  Móricz Zsigmond utca 

24.  Munka utca 

25.  Nagybecskerek utca 

26.  Nefelejcs utca 

27.  Nyár utca 

28.  Nyárfa utca 

29.  Október 6. utca 

30.  Pázsit utca 

31.  Pillangó utca 

32.  Mária Terézia utca 

33.  Géza fejedelem utca 

34.  Tavasz utca 

35.  Tompa Mihály utca 

36.  Tölgyes utca 

37.  Vágóhíd utca 

38.  Vásár tér 

39.  Vasas utca 

40.  Vasvári Pál utca 57/a-ig páratlan, 
64/a-ig páros 

41.  Vízmű utca 

42.  Zrínyi utca 19-től végig, 20-tól végig 

43.  Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
Tiszavasvári Középiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma 4440 
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Tiszavasvári, Petőfi utca. 1. 

44.  Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium 
4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19. 
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2. melléklet a 32/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Házi gyermekorvosi ellátási körzetek 

I. sz. körzet 

 

 
Sorszám Utca neve 

1.  Akác utca 

2.  Alkotmány utca 

3.  Állomás utca 

4.  Árpád utca 

5.  Attila utca 

6.  Bartók Béla utca 

7.  Báthori utca 

8.  Batthyány utca 

9.  Bem utca 

10.  Bercsényi utca 

11.  Bereznai utca 

12.  Bessenyei utca 

13.  Bethlen utca 

14.  Csapó utca 

15.  Császár köz 

16.  Csillag utca 

17.  Csokonai utca 

18.  Damjanich utca 

19.  Dankó tanya 

20.  Deák Ferenc utca 

21.  Déryné utca 

22.  Dobó István utca 

23.  Dobó Katalin utca 

24.  Egyház köz 

25.  Egység utca 

26.  Eötvös utca 

27.  Esze Tamás utca 

28.  Fecske-köz köz 

29.  Frankel Leó utca 

30.  Hankó László utca 

31.  Gátőrház 

32.  Károli Gáspár utca 
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33.  Hajózsilip 

34.  Haladás utca 

35.  Dessewffy utca 

36.  Hunyadi utca 

37.  Iskola utca 

38.  Kabók Lajos utca 

39.  Kiss Ernő utca 

40.  Korondi Béla utca 

41.  Kőkút utca 

42.  Kodály Zoltán utca 

43.  Csontváry utca 

44.  Május 1. utca 

45.  Mák utca 

46.  Makarenkó utca 

47.  Mester utca 

48.  Mihálytelep 

49.  Mikszáth Kálmán 
utca 

50.  Móricz Zsigmond 
utca 

51.  Munka utca 

52.  Nagy Sándor utca 

53.  Nagybecskerek utca 

54.  Nyíl utca 

55.  Október 6. utca 

56.  Pálffy utca 

57.  Polgári út 

58.  Salétromkert 

59.  Géza fejedelem utca 

60.  Schönherz Zoltán 
utca 

61.  Sólyom utca 

62.  Szabolcska Mihály 
utca 

63.  Széchenyi utca 

64.  Szegfű utca 

65.  Szél utca 

66.  Szent István utca 

67.  Szilágyi utca 
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68.  Szőlőskert 

69.  Szőnyi Tibor utca 

70.  Temető utca 

71.  Szabó Magda utca 

72.  Tompa Mihály utca 

73.  Vásártér utca 

74.  Vasvári Pál utca 
páratlan 

75.  Víg utca 

76.  Víz utca 

77.  Wesselényi utca 

78.  Zrínyi utca 

79.  Tiszavasvári 
Általános Iskola 4440 
Tiszavasvári, Vasvári 
P. utca 97/A. szám 
alatti telephelye 
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II. sz. körzet 

 

 
Sorszám Utca neve 

1.  Arany János utca 

2.  Babits Mihály utca 

3.  Bajcsy-Zsilinszky utca 

4.  Balassi Bálint utca 

5.  Béke utca 

6.  Budai Nagy Antal utca 

7.  Dózsa György utca 

8.  Erdő utca 

9.  Erkel Ferenc utca 

10.  Gábor Áron utca 

11.  Garami Ernő utca 

12.  Gárdonyi utca 

13.  Gépállomás utca 

14.  Honfoglalás utca 

15.  Honvéd utca 

16.  Hősök utca 

17.  Ifjúság utca 

18.  József Attila utca 

19.  Kálvin utca 

20.  Kárpát utca 

21.  Katona József utca 

22.  Kisfaludy utca 

23.  Kiss utca 

24.  Krúdy Gyula utca 

25.  Kunfi Zsigmond utca 

26.  Lehel köz 

27.  Lónyai utca 

28.  Madách utca 

29.  Mátyás király utca 

30.  Nép utca 

31.  Őz utca 

32.  Károly Róbert utca 

33.  Pethe Ferenc utca 

34.  Petőfi utca 
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35.  Alberth Béla utca 

36.  Urbán Béla utca 

37.  Sopron utca 

38.  Szabolcsvezér utca 

39.  Szarvas utca 

40.  Széles utca 38-tól 

41.  Táncsics Mihály utca 

42.  Toldi utca 

43.  Vízmű utca 

44.  Vörösmarty utca 

45.  Vörösvári utca 

46.  Szögi Lajos utca 

47. Tiszavasvári Általános 
Iskola 4440 
Tiszavasvári, Ifjúság 
utca 8. szám alatti 
székhelyen: 1-2-3-4. 
évfolyam 

48. Magiszter Alapítványi 
Óvoda, Általános Iskola, 
Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és 
Alapfokú Művészeti 
Iskola Tiszavasvári 
Tagintézménye 4440 
Tiszavasvári, Kossuth 
utca 76.szám alatt: 5-6-
7-8.  évfolyam 

49. Tiszavasvári Egyesített 
Óvodai Intézmény 4440 
Tiszavasvári, Ifjúság 
utca 10. szám (Óvodai 
csoportok) 
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III. sz. körzet 

 

 

 
Sorszám Utca neve 

1.  Adria utca 

2.  Ady Endre utca 

3.  Könyves Kálmán utca 

4.  Aradi vértanúk utca 

5.  Bacsó Béla utca 

6.  Benczúr Gyula utca 

7.  Berzsenyi Dániel utca 

8.  Bocskai utca 

9.  Eszterházy utca 

10.  Február 1. utca 

11.  Fehértói utca 

12.  Fenyő utca 

13.  Gergely Deák utca 

14.  Gyár utca 

15.  Gyóni Géza utca 

16.  Hársfa utca 

17.  Hétvezér utca 

18.  Illés Béla utca 

19.  Irinyi János utca 

20.  Jókai utca 

21.  Kabay János utca 

22.  Kabay József utca 

23.  Kelp Ilona utca 

24.  Keskeny utca 

25.  Kinizsi utca 

26.  Kossuth Lajos utca 

27.  Köztársaság utca 

28.  Kőrösi Csoma Sándor 
utca 

29.  Március 21. utca 

30.  Mártírok utca 

31.  Nánási út 

32.  Nyírfa utca 

33.  Rákóczi utca 
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34.  Mária Terézia utca 

35.  Somogyi Béla utca 

36.  Széles utca 38-ig 

37.  Dr. Lévai Sándor utca 

38.  Üdülőtelep 

39.  Vágóhíd utca 

40.  Vas Gereben utca 

41.  Vasas utca 

42.  Vasút utca 

43.  Vasvári Pál utca páros 

44.  Bagdi  Lajos utca 

45.  Gombás  András utca 

46.  Thököly Imre utca 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási 

körzetek megállapításáról szóló 32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 10/2019. (III.29.) 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 módosítást az indokolja, hogy az iskola 

egészségügyi ellátást végző orvosok közül nem mindenki vállalja ezt a feladatot a jövőben 

ellátni, így az érintett óvodai vagy iskola intézményt, évfolyamot törölni kell abból a 

körzetből, ahol az orvos már nem látja el, egyidejűleg áttenni a feladatot ellátó orvos 

körzetébe. 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról.  

Előadó:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólások: 

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy az utóbbi Vállalkozói Fórumon a mezőgazdasági vonal megígérte, hogy 

fognak egy listát küldeni a hiányszakmákról. Emlékezete szerint a mezőgazdasági gépszerelői 

és a traktoros szakmát javasolták felvenni, ezért most ő is kérte, hogy vegyék fel a listába, 

hogy ők se maradjanak ki a lehetőségből.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megkérdezte, hogy lesz e erről cikk a Vasvári Hírmondóban. 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Amikor a pályázat kiírására kerül sor, akkor lesz egy általános tájékoztatás, és részletesen le 

fogják írni, hogy milyen támogatási formába, milyen dokumentációt kell benyújtani, illetve 

milyen jogosultsági feltételeknek kell megfelelni, de a facebook oldalakon, a városi honlapon 

és az újságban is lesz erről részletes tájékoztató.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Véleménye szerint ez egy olyan lehetőség, amit maximálisan ki kell használni. Majd 

megjegyezte, hogy köszönettel vették azon emberek javaslatait és ötleteit, akik a rendelet 

elkészítéséhez valamilyen formában hozzájárultak. Továbbá megköszönte azoknak a 

munkáját, akik a rendelet előkészítésében részt vettek és fáradságot nem ismerve egy teljesen 

támogatható és részletes előterjesztést tettek a képviselő-testület elé. Úgy véli, hogy igenis 

meg kell találni azt a kört, akit támogatni tudnak. Ez a rendelet erre alkalmas, a források a 

rendelkezésre állnak és az ingatlanok felújításra fognak kerülni. Tiszavasvári megtartó erejét 

erősíteni kell ezzel a pályázati lehetőséggel.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

A pályázók közül bizonyára lesznek olyan emberek, akik még nem írtak pályázatot, ezért 

megkérdezte, hogy ki fog tudni segíteni a pályázat elkészítésében.  
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Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Elég egyszerű lesz a pályázat, de ki fogják írni azt pontosan, hogy milyen formában, milyen 

dokumentációt kell beadni, de lesz egy formanyomtatvány. Természetesen ki lesz jelölve egy 

olyan kolléga, akihez majd lehet fordulni, amennyiben kérdések vannak, de ez akkor lesz 

aktuális, ha a testület ki fogja írni a pályázatot. Ami még nagyon fontos, hogy közel 70 millió 

forint támogatást fognak kiosztani. Látható a rendeletből, hogy több olyan támogatási forma 

is van, hogy a hiányszakmával rendelkező fiatalok, amennyiben benyújtják a pályázatukat, 

akkor akár havi 40-50 ezer forintot is kaphatnak a jövedelmük mellé. Az esetek többségében 

főként csak a hiányszakmától függő jogosultsági felvétel van, de részletes útmutatót fognak 

kiadni erről.  

 

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

Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta Balázsi Csilla képviselő 

által tett kiegészítéssel együtt.  

 

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-testülete 

11/2019.(III.29.) önkormányzati rendelete 

a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.24. pontja által 

biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, az 5. 

melléklet 1.9. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán 

Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. Értelmező rendelkezések 

 

1.§ E rendelet alkalmazásában 

1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és 

rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya 

2. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó 

3. közfoglalkoztatási jogviszony: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

valamint egyéb törvények módosításról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti jogviszony 

4. önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, 

térítésmentesen végzett támogató, segítő tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett 

önkéntes napokon való részvétel 

5. hiányszakma: pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, dajka, szakács, rendőr, 

tűzoltó, orvos, pénzügyi-számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi-

műszaki munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, közgazdász, szociális munkás, 
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szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó, ápoló, mentálhigiénés, pszichológus, 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, védőnő, villanyszerelő, gépészmérnök, 

villamosmérnök, gépész, gépszerelő, mezőgazdasági gépkezelő, nehézgépkezelő, T kategóriás 

jogosítvánnyal betölthető munkakör, hegesztő, bádogos, műszerész, esztergályos, lakatos, 

festő, karbantartó munkakör betöltéséhez szükséges végzettség 

6. egyedülálló: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

egyedülálló 

7. jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

jövedelem.  

8. nem minősül jövedelemnek: ami a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

törvény szerint nem minősül jövedelemnek, és a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló törvény szerinti lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás 

9. lakcím, lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

törvény szerinti lakcím, lakóhely 

10. lakóépület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

kormányrendelet fogalom meghatározásában szereplő lakóépület 

11. háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező – kivéve, ahol a rendelet jogosultsági feltételként lakóhelyet ír elő – közeli 

hozzátartozók közössége 

2. A rendelet hatálya 

 

2.§ E rendelet hatálya kiterjed a pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 

35 életévnél nem idősebb személyre, aki életvitelszerűen Tiszavasváriban tartózkodik és 

lakcímmel rendelkezik vagy vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt Tiszavasváriban fog 

életvitelszerűen tartózkodni és Tiszavasvári lakcímet kíván létesíteni. 

 

II. Fejezet 

A támogatásokra vonatkozó általános szabályok 

 

3. A támogatások formái, típusai, közös szabályai 

 

3.§ (1) E rendelet keretében nyújtható támogatás formája:  

a) ösztönző támogatás 

b) lakhatási támogatás. 

(2) Az ösztönző támogatás típusai:  

a) ingázók támogatása 

b) gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása 

c) Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatása 

d) Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása 

e) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása. 

4. § (1) A rendelet által meghatározott támogatások pályázat útján nyerhetőek el. A 

támogatások igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást Tiszavasvári Város 

Önkormányzata hirdeti meg Tiszavasvári Város honlapján. 

(2) Egy pályázó az ösztönzési támogatáson belül egyidejűleg egy típusú pályázatra pályázhat. 

Egy pályázó legfeljebb 2 alkalommal részesülhet ösztönző támogatásban, mely nem zárja ki a 

lakhatási támogatásra való jogosultságot. Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki a 

már megállapított támogatás visszafizetésére kötelezetté vált. 

(3) A támogatás feltételei különösen: 
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a) önkéntes munkavégzési kötelezettség teljesítése a településen a támogatási időszak alatt, 

amennyiben Tiszavasvári Város Polgármestere a támogatási időszakban azt kezdeményezi,  

b) részvétel életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken a támogatási időszak alatt, 

amennyiben azt Tiszavasvári Város Polgármestere azt kezdeményezi,  

c) a rendeletben megfogalmazott egyedi jogosultsági feltételeken túl a pályázó szerepeljen a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban a támogatás időszaka alatt. 

(4) Tiszavasvári Város polgármestere legfeljebb 20 órás önkéntes munkavégzési 

kötelezettséget írhat elő. 

(5) Nem részesülhet támogatásban Tiszavasvári Város Önkormányzata  

a) intézményeinek vezető tisztségviselői,  

b) gazdasági társaságai megbízott vezetői, vezető állású munkavállalói,  

c) a képviselő-testület tagjai,  

d) a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

4. A támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei 

 

5.§ (1) A támogatásokra benyújtandó pályázat tartalmi elemei különösen: 

a) e rendelet 1.  melléklete szerinti adatlap, 

b) a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajza,  

c) e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó 

dokumentumok:  

ca) e rendelet 3. melléklet szerinti nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra 

vonatkozó jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve azokat igazoló dokumentumok, kivéve 

azon ösztönző támogatás és lakhatási támogatás ahol a jövedelem nem jogosultsági vagy 

bírálati szempont, 

cb) a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata, 

cc) a pályázó iskolai végzettségét tanúsító oklevél, 

cd) tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, 

kinevezés, vállalkozói igazolvány, 

ce) nyilatkozat a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

cf) lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi 

kapcsolat fennállásáról szóló igazolás, nyilatkozat, 

cg) lakhatási támogatás igénylése esetén  nyilatkozat a lakás közüzemi díjainak és közös 

költségének megfizetésének vállalásáról, 

ch) személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány, 

Tiszavasváriban lakást vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és lakhatási támogatás 

esetén a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére vonatkozó 

szándéknyilatkozat, 

d) annak igazolása, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban, 

e) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó 

nyilatkozatot ad valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti, 

f) nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a 4.§ (5) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt 

személyek közé. 

(2) A pályázó e rendelet 5. §-ban meghatározottakon túl köteles az egyes támogatási 

formáknál, típusoknál előírt jogosultsági feltételeket hitelt érdemlően igazolni. 
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(3) Az (1) bekezdés ca)-cd), cf) és ch) pontjaiban meghatározott dokumentumokat egyszerű 

másolatban kell benyújtani.  

 

5. A pályázatok elbírálásának rendje 

 

6.§ (1) A támogatás iránti pályázatokat e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlapon 

kell benyújtani. A pályázatot papír alapon, Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 

címezve kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a támogatás formáját, ösztönző 

támogatás esetén a típusát. A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.  

(2) A pályázatokról a képviselő-testület dönt, az (5) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A képviselő-testület 

döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. 

(3) A hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek, kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat. A 

pályázat benyújtására előírt határnap jogvesztő. 

(4) A polgármester 3 napos határidővel hiánypótlást írhat ki a pályázók részére.  

(5) A pályázat nyertese adott formájú, típusú támogatás vonatkozásában az általános és egyedi 

jogosultsági feltételeknek megfelelő, az e rendelet bírálati szempontjainál meghatározottból 

legtöbb pontszámot elért pályázó, legfeljebb az egyes támogatásoknál meghatározott 

létszámban. Azonos pontszámot elért pályázók esetén a képviselő-testület dönt a nyertes 

pályázó tekintetében. 

(6) Amennyiben szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem kerül 

sor, vagy a nyertes pályázó nem kíván szerződést kötni, az önkormányzat a soron következő 

legtöbb pontszámot elért, valamint az általános és egyedi jogosultsági feltételeknek megfelelő 

pályázóval jogosult megkötni a szerződést. 

(7) Az ösztönző támogatásokra vonatkozó pályázati felhívásokat az önkormányzat évente 

legalább két alkalommal, de a pályázók létszámától függően szükség szerinti számban hirdeti 

meg legfeljebb a pályázati keretösszeg erejéig, az önkormányzat honlapján. A pályázatok 

elbírálásának határideje 30 nap, legkésőbb azonban a soron következő rendes testületi ülés. 

(8) A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati felhívásokat az önkormányzat kétévente 

legalább egy alkalommal, de a pályázók létszámától függően szükség szerinti számban hirdeti 

meg legfeljebb a pályázati keretösszeg erejéig, az önkormányzat honlapján. A pályázatok 

elbírálásának határideje 30 nap, legkésőbb azonban a soron következő rendes testületi ülés. 

(9) A szerződéskötés határideje – az (6) bekezdés kivételével – a képviselő-testületi döntés 

meghozatalát követő legkésőbb 15 nap. A szerződés hatálybalépésének napja ösztönző 

támogatás esetén a korábbi nyertes pályázóval kötött szerződés megszűnésének napját követő 

nap, kivéve az első pályázati kiírás nyertes pályázóival kötött szerződés hatálybalépésnek 

napja, ami a szerződéskötés napja. A szerződés hatálybalépésének napja lakhatási támogatás 

esetén a korábbi nyertes pályázóval kötött szerződés megszűnésének napját követő legkésőbb 

nyolcadik nap, kivéve az első pályázati kiírás nyertes pályázóival kötött szerződés 

hatálybalépésnek napja, ami a szerződéskötés napja. 

(10) Amennyiben szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem 

kerül sor, vagy a nyertes pályázó nem kíván szerződést kötni, a soron következő legtöbb 

pontszámot elért, valamint az általános és egyedi jogosultsági feltételeknek megfelelő 

pályázóval a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő legkésőbb 30 napon belül köthető 

szerződés. 

(11) A nyertes pályázó a szerződéskötést követően bármilyen, a jogosultságot érintő változást 

írásban haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles bejelenteni. A jegyző a 

jogosultsági feltételek meglétét ellenőrizheti.  

(12) A támogatást kérelmező személyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 
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7.§ A támogatási szerződés kötelező tartalmi elemei különösen a támogatott 

kötelezettségvállalása arról, hogy 

a) tiszavasvári lakcímét, valamint a tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval 

való jogviszonyát a támogatás folyósításának lezárásáig fenntartja;  

b) amennyiben az adott támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeket megszegi, a 

folyósított támogatást egy összegben, az erre történő felszólítást követő 30 napon belül 

visszafizeti, 

c) amennyiben Tiszavasvári Város polgármestere a támogatási időszakban önkéntes 

munkavégzési kötelezettséget ír elő a településen, a pályázó azt teljesíti, 

d) részt vesz az életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken, 

e) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó 

nyilatkozatot ad valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti.  

8. § (1) Az ösztönző támogatások havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig 

kerülnek átutalásra. 

(2) Az ösztönző támogatások csak az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú „Esély és 

otthon-mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok 

elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” című pályázat keretösszegéből az 

adott támogatásra meghatározott összeg erejéig folyósíthatóak. 

 

III. Fejezet 

Az ösztönző támogatások típusai 

 

6. Ingázók támogatása 

 

9.§ (1) Ingázók támogatása iránt pályázatot nyújthat be az a személy, aki a támogatási időszak 

alatt  

a) Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy Borsod-Abaúj –Zemplén 

megyében lakóhellyel rendelkezik, és 

b) Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy Borsod-Abaúj –Zemplén 

megyében munkaviszonnyal rendelkezik. 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 45.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra jogosult. 

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 10 fő lehet. 

 

7. Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása 

 

10.§ (1) Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása iránt pályázatot nyújthat be az a 

személy, aki,  

a) és akinek gyermeke tiszavasvári lakcímmel rendelkezik, 

b) gyermekével közös háztartásban él, 

c) gyermeke ellátásáról egyedülállóként gondoskodik,  

d) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

e) munkaviszonnyal vagy közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik. 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 45.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra jogosult. A támogatás összege a gyermekek számától független. 

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 9 fő lehet. 

 

8. Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatása 
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11.§ (1) Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatás iránt pályázatot nyújthat be 

az a személy, aki 

a) tiszavasváriban lakóhellyel rendelkezik, 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) a pályázat benyújtásakor a területileg illetékes foglalkoztatási hivatalnál regisztrált 

álláskereső. 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 40.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra jogosult.  

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 9 fő lehet. 

 

9. Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása 

 

12.§ (1) Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatás iránt 

pályázatot nyújthat be az a személy, aki 

a) tiszavasváriban lakóhellyel rendelkezik, 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) a támogatás időtartama alatt munkaviszonnyal vagy közfoglalkoztatási jogviszonnyal 

rendelkezik Tiszavasváriban, 

(2) A nyertes pályázó 6 hónapon keresztül havi 40.000,-Ft összegű vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra jogosult.  

(3) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 9 fő lehet. 

 

10. Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása 

 

13.§ (1) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 

lakóépületet építő fiatalok támogatása iránt pályázatot nyújthat be az a személy, aki 

a) Tiszavasváriban belterületi lakóépületet kíván vásárolni vagy belterületi ingatlanon kíván 

lakóépületet építeni, 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) munkaviszonnyal rendelkezik,  

d) akinek házastársa, bejegyzett élettársa és kiskorú gyermeke tiszavasváriban 

lakástulajdonnal nem rendelkezik, kivéve, ha a lakástulajdon az igénylőnek, házastársának, 

bejegyzett élettárásnak és kiskorú gyermekének együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni 

hányada van egy olyan lakásban, amely öröklés útján került a tulajdonukba. 

(2) Amennyiben a megvásárolni kívánt lakóépület közös tulajdonba kerül, a tulajdonostársak 

közül kizárólag az egyik nyújthat be támogatás iránti kérelmet. 

(3) A támogatás kizárólag a lakástörvényben meghatározott komfortos vagy összkomfortos 

lakás vásárlására vagy építésére nyújtható. Nem részesíthető támogatásban az, aki a 

lakástörvény szerinti komfort nélküli vagy félkomfortos lakást kíván vásárolni vagy építeni. 

(4) A pályázó egy összegben 700.000,- Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. 

(5) A támogatásban részesülők száma félévente maximum 3 fő lehet. 

(6) A támogatott köteles a tulajdonjog bejegyzését tartalmazó határozatot lakásvásárlás esetén 

6 hónapon belül a jegyzőnél bemutatni. A támogatott köteles feltüntetni az adásvételi 

szerződésben jelen rendelet szerinti támogatással érintett ingatlanra 5 év időtartamra 

jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését.  

(7) Lakásvásárlás esetén a támogatott hitelt érdemlően igazolni köteles a tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzését követő 30 napon belül, hogy életvitelszerűen lakik a 

vásárolt lakásban. 
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(8) Lakásépítés esetén a támogatott köteles bemutatni az épület használatbavételi engedélyét 

annak jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül.  

(9) Amennyiben a támogatott a (8) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségének 

határidőben nem tesz eleget, a támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie. 

(10) A támogatott köteles a támogatást az éves jegybanki alapkamat kétszeres összegével 

növelten visszafizetni az Önkormányzatnak, amennyiben a támogatás folyósításától számított 

5 éven belül értékesíteni kívánja a támogatás igénybevételével felépített vagy megvásárolt 

lakóépületet.  

 

IV. Fejezet 

Lakhatási támogatás 

 

12. Lakhatási támogatás jogosultsági feltételek 

 

14.§ (1) Az önkormányzat e rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott pályázat keretében 

felújított és berendezett lakásokra lakhatási támogatás iránt pályázatot nyújthat be az aki 

a) nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban; 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban. 

d) vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését. 

15. § (1) Lakhatási támogatás keretében 7 lakás kerül használatba adásra. A lakhatási 

támogatás használati jogviszony biztosítása útján legfeljebb 2 év határozott időtartamra szól. 

(2) A támogatottnak lakbérfizetési kötelezettsége nem keletkezik, csak a lakás közüzemi 

díjainak és közös költségének megfizetésére köteles. 

(3) A lakások használati joga nem cserélhető el és nem ruházható át. 

(4) Pályázni a pályázati kiírásban megjelölt lakásokra, konkrét lakás meghatározása nélkül, e 

rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon kell.  

16. § Nem jogosult a támogatásra az a pályázó, aki: 

a) már rendelkezett önkormányzati bérlakással, amelyet kedvezményesen megvásárolt és az 

így megvásárolt bérlakásban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik; 

b) önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó 

felmondással megszüntette; 

c) önkormányzati lakásban lakik vagy lakott jogcím nélküli használóként; 

d) szociális, jövedelmi vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely 

számára jogtalan előnyt jelent. 

 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

17.§ Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba. 

 

 

                           Szőke Zoltán                               Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                           polgármester                                                      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. március 29. 

 

                                                                                Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

                                                                                                      jegyző  
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1. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 11/2019.(III.29.) 

önkormányzati rendelethez 

Adatlap 

a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásához 

(az adatlap része a pályázatnak) 

 

A pályázatot az alábbi támogatásra kívánom benyújtani (a megfelelő aláhúzandó):  

- Tiszavasváriból ingázók támogatása 

- Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása 

- Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatás 

- Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatása 

- Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 

lakóépületet építő fiatalok támogatása 

- A pályázatot lakhatási támogatásra kívánom benyújtani. 

Pályázó adatai:  

Név, születési név: ………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő, anyja neve:  …………………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………………………………………………….. 

Telefonszám, email elérhetőség:…………………………………………………………….. 

Iskolai végzettségei (kérem, sorolja fel valamennyi iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

képesítését): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Munkahely megnevezése: ……………………………………………………………………. 

Betöltött munkaköre: …………………………………………………………………………. 

Milyen jogviszony keretében foglalkoztatják (munkaviszony, közfoglalkoztatási 

jogviszony, közalkalmazott stb.): 

…................................................................................................................................................. 

Hány fős háztartásban él: …………………………………………………………………… 

Hány fő gyermek él a háztartásban: ………………………………………………………… 
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Egyedülállóként gondoskodik-e gyermeke ellátásáról:…………………………………. 

Rendelkezik –e ingatlan tulajdonjoggal Tiszavasváriban: ……………………………… 

Ha igen, az ingatlan pontos helye és a tulajdoni hányad megnevezése: 

………………………………………………………………………………………………… 

A támogatás folyósítását az alábbi bankszámla számra kérem: 

………………………………………………………………………………………………… 

Részesült –e már korábban ösztönző vagy lakhatási támogatásban: ……………………. 

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok, hogy a fent megadott személyes és 

különleges adataimat Tiszavasvári Város Önkormányzata a pályázaton történő részvétel 

elbírálása, illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként 

hozzájárulok nevemnek Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján történő közzétételéhez, 

továbbá felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

Adatvédelmi tájékoztató 

A személyes és különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon 

projekt fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a 

számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az 

eredménytelen vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és különleges adatok 

kezelése a pályázat benyújtásának napját követő egy hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása 

indokolás nélkül bármikor visszavonható. A személyes és különleges adatok kezelésével 

kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végeznek. Az 

adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az 

adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott 

munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az 

adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal 

(tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) Jogsérelem 

esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1125 Budapest, szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: 

http://naih.hu, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhatnak. 

Kelt: …………………………………. 

                                                                …………………………………………. 

                                                                                           aláírás 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell: 

1.) a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajzát, 

http://naih.hu/
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2.) a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelmi és vagyoni 

viszonyokat igazoló, a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot, illetve azokat 

igazoló dokumentumokat, kivéve azon ösztönző támogatások és lakhatási támogatás 

esetén ahol a jövedelem nem jogosultsági vagy bírálati szempont, 

3.) a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonatát, 

4.) iskolai végzettséget tanúsító oklevelet,  

5.) tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződést, 

kinevezést, vállalkozói igazolványt, 

6.) nyilatkozatot a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

7.) lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi 

kapcsolat fennállásáról szóló igazolást, nyilatkozatot, 

8.) lakhatási támogatás igénylése esetén nyilatkozatot a lakás közüzemi díjainak és közös 

költségének megfizetésének vállalásáról, 

9.) személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó 

igazolvány, Tiszavasváriban lakást vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és 

lakhatási támogatás esetén a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím 

keletkeztetésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, 

10.) igazolást, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

11.) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára 

szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által 

záradékolt felhatalmazó nyilatkozatot valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, 

arra az esetre, amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem 

teljesíti, 

12.) nyilatkozat, hogy a pályázó nem Tiszavasvári Város Önkormányzata 

intézménye vezető tisztségviselője, nem gazdasági társasága megbízott vezetője, 

vezető állású munkavállalója, nem a képviselő-testület tagja és nem a felsoroltak 

közeli hozzátartozója, 

13.) nyilatkozat, hogy gyermekét egyedülállóként neveli kivéve azon ösztönző 

támogatások és lakhatási támogatás esetén ahol ez nem általános vagy egyedi 

jogosultsági feltétel, 

14.) igazolás, hogy a pályázat benyújtásakor a területileg illetékes foglalkoztatási 

hivatalnál regisztrált álláskereső, kivéve azon ösztönző támogatások és lakhatási 

támogatás esetén ahol ez nem általános vagy egyedi jogosultsági feltétel, 

15.) nyilatkozat, hogy Tiszavasváriban nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával, 

kivéve azon ösztönző támogatások esetén ahol ez nem általános vagy egyedi 

jogosultsági feltétel, 

16.) lakhatási támogatásra benyújtott pályázat esetén nyilatkozat, hogy a 

lakáshasználati jogviszony időtartamára vállalja lakás előtakarékossági szerződés 

megkötését, melynek összege legalább havi 10.000,-Ft 

A 2), 3), 4), 5), 7), és 9) pontokban meghatározott dokumentumokat egyszerű másolatban kell 

benyújtani.   
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2. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 11/2019.(III.29.) 

önkormányzati rendelethez 

 

A tiszavasváriból ingázók támogatására benyújtott pályázatok értékelési 

szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegét 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 100%-150%-a között van 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 150%-200%-a között van 

 

 

30 pont 

 

 

20 pont 

 

 

10 pont 

3 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

 

5 pont 

5-5 pont 

4 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

 

15 pont 

 

 

 

 

 

30 pont 
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Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatására benyújtott pályázatok 

értékelési szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegét 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 100%-150%-a között van 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 150%-200%-a között van 

 

 

30 pont 

 

 

20 pont 

 

 

10 pont 

3 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

 

5 pont 

5-5 pont 

4 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

 

15 pont 
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Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatására benyújtott 

pályázatok értékelési szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegét 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 100%-150%-a között van 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem a mindenkor minimálbér nettó 

összegének 150%-200%-a között van 

 

 

30 pont 

 

 

20 pont 

 

 

10 pont 

3 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

(legfeljebb három gyermek vehető 

figyelembe) 

 

5 pont 

5-5 pont 

4 - A rendelet 1.§ 5. pontjában meghatározott 

hiányszakmák vonatkozásában 

szakmunkás végzettséggel rendelkezik 

- A rendelet 1.§ 5. pontjában meghatározott 

hiányszakmák vonatkozásában felsősokú 

képzettséggel, felsőfokú 

szakképzettséggel rendelkezik 

15 pont 

 

 

 

 

 

5 pont 
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Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatására 

benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 Ha a pályázó eltartó 

- 1 gyermek esetén 

- minden további gyermek esetén 

(legfeljebb három gyermek vehető 

figyelembe) 

 

5 pont 

5-5 pont 

3 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

 

15 pont 
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Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 

lakóépületet építő fiatalok támogatására benyújtott pályázatok értékelési 

szempontjai 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 Családban élő esetén az egy háztartásban élők egy 

főre jutó jövedelme: 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem legalább a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 60%-a, de 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 150%-át 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem legalább a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 60%-a, de 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 200%-át 

- a háztartásban az egy főre jutó nettó 

jövedelem legalább a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 60%-a, de 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér nettó összegének 250%-át 

Egyedülálló esetén az egy főre jutó jövedelem 

- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább 

a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 60%-a, de nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 

200%-át 

- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább 

a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 60%-a, de nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 

250%-át 

- az egy főre jutó nettó jövedelem legalább 

a mindenkori minimálbér nettó 

összegének 60%-a, de nem haladja meg a 

mindenkori minimálbér nettó összegének 

300%-át 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

20 pont 

 

 

 

 

10 pont 

 

 

 

 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

20 pont 

 

 

 

 

10 pont 

3 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

15 pont 

 

 

 

 

 

30 pont 
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Lakhatási támogatásra benyújtott pályázatok értékelési szempontjai 

 A B 

1 Értékelési szempont Adható pontszám 

2 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa 

alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy 

részben vagy egészben önkormányzati 

feladatellátást szolgáló gazdálkodó 

szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

 

 

30 pont 

 

 

 

 

 

20 pont 

3 Annak vállalása, hogy a lakás elnyerése esetén 

valamely pénzintézetnél a használati jogviszony 

időtartamára lakás előtakarékossági szerződést 

köt, melynek összege havonta minimum 10.000,-

Ft 

5 pont 

4  A rendelet 1.§ 5. pontjában meghatározott 

hiányszakmák vonatkozásában felsősokú 

képzettséggel, felsőfokú szakképzettséggel 

rendelkezik 

minden további szakképesítés, szakvizsga  

5 pont 

 

 

 

2-2 pont 
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3. melléklet a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 11/2019.(III.29.) 

önkormányzati rendelethez 

 

Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat 

Személyi adatok 

A támogatást igénylő neve: ……………………………………………………………….. 

A támogatást igénylő születési neve: ……………………………………………………… 

A támogatást igénylő bejelentet lakóhelyének címe: ……………………………………… 

A támogatást igénylő tartózkodási helyének címe: ………………………………………. 

A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …….. fő 

A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve:  

a) ………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………….. 

f) ……………………………………………………….. 

Jövedelmi adatok 

A háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3 

hónap vonatkozásában: …………………………Ft/hó 

A jövedelmek 

típusai 

Kérelmező nettó 

havi jövedelme 

 

Közeli 

hozzátartozók nettó 

havi jövedelme 

Összesen 

Munkaviszonyból és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó jövedelem 

   

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó jövedelem 

   

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

   

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű 
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rendszeres szociális 

ellátások 

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások 

   

Egyéb jövedelem    

Összes jövedelem    

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Kelt.: ……………………………….  

 

 

 

                                                     …………………………………………….. 

                      aláírás 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok ösztönző és lakhatási  

támogatásairól szóló 11/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet indokolása 

 

Általános indokolás 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Esély és otthon – mindkettő 

lehetséges! Komplex beavatkozások a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében 

Tiszavasváriban megnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosítószámú pályázatra. A 

pályázaton 69.280.000,-Ft összegű támogatás nyert városunk. Ezt a pályázati összeget kell a 

pályázati cél megvalósítására fordítania. A pályázat célja a tiszavasvári lakóhellyel rendelkező 

18 és 35 év közötti hiányszakmával rendelkező fiatalok helyben tartása, a településen élő, 

továbbá ide letelepedni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatása, amelyet 

pénzbeli ösztönző támogatással és lakhatási támogatással (felújított bérlakások bérbeadása) 

kívánunk megvalósítani.  

 

A fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának 

indokoltsága, szükségessége: A rendeletben kerülnek rögzítésre, meghatározásra az ösztönző 

támogatáson belüli egyes támogatási típusok, az egyes támogatások odaítélésének feltételei, a 

pályáztatási eljárás szabályai, valamint a lakhatási támogatás keretében hasznosításra adható 

lakásokra vonatkozó szabályok.  

 

Részletes indokolás 

1.§-hoz 

 

A rendeletben használt fogalmak meghatározásai kerültek rögzítésre.  

 

Munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és 

rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya 

 

Közfoglalkoztatási jogviszony: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

valamint egyéb törvények módosításról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti jogviszony 

 

A rendelet alkalmazása során indokolt különbséget tenni a munkaviszony és a 

közfoglalkoztatási jogviszony között, hiszen ez utóbbi egy sajátos foglalkoztatási forma. Igaz, 

hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaszerződés keretében kerülnek a 

közfoglalkoztatottak is alkalmazásra, azonban célját tekintve ez egy átmeneti időszakra szól, 

(amíg vissza nem tud kerülni a munkaerőpiacra) határozott időtartamú munkaszerződések 

köttetnek.  

 

Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó fogalmát kell alatta 

érteni. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 

nevelőszülő és a testvér; 

 

önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen 

végzett támogató, segítő tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes 

napokon való részvétel 
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hiányszakma: pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, dajka, szakács, rendőr, tűzoltó, 

orvos, pénzügyi-számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi-műszaki 

munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, közgazdász, szociális munkás, 

szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó, ápoló, mentálhigiénés, pszichológus, 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, védőnő, villanyszerelő, gépészmérnök, 

villamosmérnök, gépész, gépszerelő, mezőgazdasági gépkezelő, nehézgépkezelő, T kategóriás 

jogosítvánnyal betölthető munkakör hegesztő, bádogos, műszerész, esztergályos, lakatos, 

festő, karbantartó munkakör betöltéséhez szükséges végzettség 

A Esély Otthon pályázat elsődleges célja a tiszavasvári lakóhellyel rendelkező 18 és 35 év 

közötti hiányszakmával rendelkező fiatalok helyben tartása, a településen élő, továbbá ide 

letelepedni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatása. A hiányszakmák a 

helyi vállalkozók és az önkormányzat intézményvezetői által adott javaslatok alapján került 

meghatározásra.  

 

Egyedülálló: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

egyedülálló, eszerint egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy 

házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van; 

 

Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

jövedelem.  

Nem minősül jövedelemnek: ami a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

törvény szerint nem minősül jövedelemnek, és a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló törvény szerinti lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás 

 

Lakcím, lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

törvény szerinti lakcím, lakóhely. Eszerint a polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, 

amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy 

több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául 

használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a 

helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll. A 

polgár tartózkodási helye annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának 

szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A polgár lakcím adata 

bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban együtt: lakcím). 

 

Lakóépület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

kormányrendelet fogalom meghatározásában szereplő lakóépület 

 

Háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező – kivéve, ahol a rendelet jogosultsági feltételként lakóhelyet ír elő – közeli 

hozzátartozók közössége. A háztartás fogalmának az egyes támogatások értékelési 

szempontjainál van jelentősége, mivel az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme 

bírálati szempontként került meghatározásra. 

 

 

2.§hoz 

 

A rendelet személyi hatályát határozza meg. A pályázat benyújtásának időpontjában 18 

életévét betöltött, de 35 életévnél nem idősebb személyre, aki életvitelszerűen 

Tiszavasváriban tartózkodik és lakcímmel rendelkezik vagy vállalja, hogy a támogatás 
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időtartama alatt Tiszavasváriban fog életvitelszerűen tartózkodni és Tiszavasvári lakcímet 

kíván létesíteni. A pályázati célcsoport a 18-35 év közötti személyek. 

 

 

3.§-hoz 

  

A rendelet keretében nyújtható támogatás formáit és típusait ismerteti. A támogatás formái 

ösztönző támogatás és lakhatási támogatás. Az ösztönző támogatáson belül más-más 

élethelyzetben lévő pályázók támogatása valósulhat meg. Az ösztönző támogatás típusai: 

ingázók támogatása, gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása, Tiszavasváriban 

lakó és regisztrált álláskereső támogatása, Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek 

helyben tartása, Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon 

lakóépületet építő fiatalok támogatása. 

 

4.§-hoz 

 

A támogatások pályáztatás keretében történő odaítélésének kötelezettségét írja elő. 

Szabályozásra került az, hogy egy pályázó maximum 2 alkalommal részesülhet ösztönző 

támogatásban, és emellett még lakhatási támogatásra is szerezhet jogosultságot. Az a személy, 

viszont aki a támogatás visszafizetésére lett kötelezve, nem részesíthető többet támogatásban.  

A támogatás feltételei között szerepel, hogy a pályázó a településen önkéntes munkavégzést 

folytat (amennyiben polgármester azt előírja), részt vesz a különböző tréningeken, valamint 

szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Az önkormányzat intézményeinek 

vezetői tisztségviselői, a képviselő-testület tagjai és a gazdasági társaságok vezetői nem 

részesülhetnek támogatásban. 

 

5.§-hoz 

 

A támogatásra benyújtandó pályázat tartalmi elemei kerültek felsorolásra, melyek az alábbiak: 

a) e rendelet 1.  melléklete szerinti adatlap, 

b) a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajza,  

c) e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó 

dokumentumok:  

ca) e rendelet 3. melléklet szerinti nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra 

vonatkozó jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve azokat igazoló dokumentumok, kivéve 

azon ösztönző támogatás és lakhatási támogatás ahol a jövedelem nem jogosultsági vagy 

bírálati szempont, 

cb) a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata, 

cc) a pályázó iskolai végzettségét tanúsító oklevél, 

cd) tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, 

kinevezés, vállalkozói igazolvány, 

ce) nyilatkozat a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

cf) lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi 

kapcsolat fennállásáról szóló igazolás, nyilatkozat, 

cg) lakhatási támogatás igénylése esetén  nyilatkozat a lakás közüzemi díjainak és közös 

költségének megfizetésének vállalásáról, 

ch) személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány, 

Tiszavasváriban lakást vásárló vagy építő fiatalok ösztönző támogatása és lakhatási támogatás 
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esetén a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére vonatkozó 

szándéknyilatkozat, 

d) annak igazolása, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban, 

e) a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata javára szóló beszedési 

megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó 

nyilatkozatot ad valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben 

visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti, 

f) nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a 4.§ (5) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt 

személyek közé. 

A ca)-cd), cf) és ch) pontokban meghatározott dokumentumokat elegendő egyszerű 

másolatban kell benyújtani.  

 

6.§-8.§-hoz 

 

A pályázatok elbírálási rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A beérkezett 

pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.  

A pályázat nyertese adott formájú, típusú támogatás vonatkozásában az általános és egyedi 

jogosultsági feltételeknek megfelelő, az e rendelet bírálati szempontjainál meghatározottból 

legtöbb pontszámot elért pályázó, legfeljebb az egyes támogatásoknál meghatározott 

létszámban. Azonos pontszámot elért pályázók esetén a képviselő-testület dönt a nyertes 

pályázó tekintetében. 

Tekintettel arra, hogy az egyes ösztönző támogatások 6 hónap időtartamra kerülnek 

megállapításra, az önkormányzat a pályázati felhívásokat évente két alkalommal írja ki. 

Amennyiben nincs elegendő számú nyertes pályázó adott típusú támogatásra, úgy szükség 

szerinti számban kerül kiírásra a pályázati felhívás. A nyertes pályázókkal szerződést köt az 

önkormányzat. E §-ban kerültek meghatározásra a támogatási szerződés kötelező tartalmai 

elemei.  

 

9.§-13.§-hoz 

 

Ezen §-okban került meghatározásra mely személyek pályázathatnak az ösztönző 

támogatások egyes típusaira, hány fő részesülhet támogatásban és mekkora összegű 

támogatást lehet odaítélni egy főnek. Az ingázók támogatása kivételével a hiányszakma 

megléte jogosultsági feltétel mindegyik támogatási típusnál. 

Ingázók támogatása esetén Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy 

Borsod-Abaúj –Zemplén megyében kell lakóhellyel rendelkezni és e három megye egyike 

kell, hogy legyen a munkavégzés helye is.  

Az ingázók támogatásával két cél valósulhat meg: aki Tiszavasváriból jár el más településre 

dolgozni ne költözzön el a városból, azaz lakosságmegtartó ereje várható. Míg, aki más 

településről jár Tiszavasváriba dolgozni, lehetséges, hogy ideköltözik a későbbiek folyamán.  

A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatásával a cél, hogy mégha egy átmeneti 

időre is, de lehetőség van csökkenteni az egyedülálló szülő terheit. Ennél a támogatásnál a 

hiányszakma megléte alapfeltétel, viszont azzal, hogy a munkaviszony mellett 

közfoglalkoztatási jogviszony meglétével is teljesíti a pályázó a jogosultsági feltételeket, 

kicsit bővebb kör válhat jogosulttá a támogatásra.  

Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskereső támogatásával a cél az, hogy az álláskereső – 

amennyiben több hónapon át a városban nem tud elhelyezkedni- ne hagyja el a várost. 

Elsődlegesen fiatal pályakezdőket érinthet ez a támogatási típus, hiszen a hiányszakmával 
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rendelkezdő pályakezdő könnyebben dönthet úgy, hogy más településen vállal munkát és akár 

oda is költözik.  

Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatás célja, amire az 

elnevezése is utal, hogy jelenleg a városban dolgozó hiányszakmával rendelkező 18-35 év 

közötti személyek elvándorlását megakadályozza.  

Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet építő 

fiatalok támogatása iránt pályázatot nyújthat be többek között az a személy, aki 

Tiszavasváriban belterületi lakóépületet kíván vásárolni vagy belterületi ingatlanon kíván 

lakóépületet építeni. A nyertes pályázó egy összegben 700.000,- Ft vissza nem térítendő 

pénzbeli támogatásra jogosult. Ezen támogatással valóban egy hosszú távú városhoz kötődés 

valósulhat meg, mivel 5 éves elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a pályázat 

keretében a megvásárolt, illetve megépített lakásra vonatkozóan. Lakásvásárlás esetén a 

tulajdonjog bejegyzést tartalmazó határozatot, míg lakásépítés esetén a használatbavételi 

engedélyt köteles bemutatni a nyertes pályázó. Ezzel úgymond a támogatási összeg nyomon 

követése valósul meg, azaz hogy a pályázó valóban arra fordította az összeget, amire kapta, 

valamint hogy mind a lakásvásárlás mind a lakásépítés egy belátható időn belül valósult meg. 

Visszafizetési kötelezettséget keletkeztet, ha fent megjelölt igazolási kötelezettségének a 

pályázó nem tesz leget. 

 

Az egyes támogatási típusokhoz más-más bírálati szempontrendszer tartozik, melyeket a 

rendelet melléklete tartalmaz. Bírálati szempontok különösen az alábbiak: egy háztartásban 

élők egy főre jutó nettó jövedelme, a pályázót foglalkoztató munkáltató típusa, az hogy a 

pályázó eltartó-e, hiányszakmák vonatkozásában szakmunkás vagy felsőfokú végzetséggel 

rendelkezik. Ezen bírálati szempontok eltérő súlyozásúak az egyes támogatási típusoknál.  

 

14.§-hoz 

 

 

E támogatási formával a 18-35 év közötti fiatalok lakhatásához van lehetőség segítséget 

nyújtani, ugyanis a nyertes pályázó egy felújított és berendezett lakás használati jogát 

kaphatja meg maximum 2 éves határozott időtartamra, azzal hogy bérleti díjat fizetnie nem 

kel, csupán a rezsiköltség és egyéb költségek (pl.: közös költség) megfizetésére köteles. 

Az Esély Otthon pályázat keretében felújított és berendezett lakásokra lakhatási támogatás 

iránt pályázatot nyújthat be az aki 

a) nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban; 

b) e rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

c) munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban. 

d) vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését. 

 

7 db önkormányzati lakás került felújításra e pályázat keretében, a pályázó ezek 

valamelyikébe tud beköltözni, azonban nincs lehetősége arra, hogy konkrétan megjelölje 

melyik lakásba kíván beköltözni. 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány ingyenes 

használatba vett ingatlanainak vagyonkezeléséről szóló 

beszámolóról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Mint ahogy, az az előterjesztésből is kitűnik az épületek komoly felújításra szorulnak. Úgy 

véli, hogy az Esélytér Egyházzal megkötött megállapodás egy új lehetőség a tekintetben, hogy 

új pályázatok és egyéb források bevonásával lehetőség nyíljon az épületek felújítására. Ettől 

függetlenül a képviselő-testületnek és az önkormányzatnak is foglalkozni kell ezzel a 

problémával és lehetőség szerint felújításokkal az állagmegóvást továbbra is fenntartani.  

 

Mivel kérdés és további 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 az alábbi 

határozatot hozta: 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a védőnői szolgálat 2018. évben végzett munkájáról 

szóló beszámolóról 

Előadó:   Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Köszönetét fejezte ki a védőnőknek az éves munkájukért. Lehetőség szerint mindent 

megpróbálnak elkövetni, hogy azok a körülmények, amik jelenleg vannak javuljanak. Amikor 

februárban a költségvetést tárgyalták, már akkor elmondta, hogy úgy nézték át a költségvetési 

sorokat, hogy nem csak számokat láttak, hanem mögöttes tartalmat is, és amik bent maradtak, 

azok azért maradtak bent, mert a testület elfogadta és támogathatók.  

 

Mivel kérdés és további 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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

86/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2018.évi 

munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I.A Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 

tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

II.1.Felkéri továbbá, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájáról az ellátás 

megszervezésére kötelezett irányába. 

 

II.2.Felkéri a Védőnői Szolgálatot, hogy továbbra is kiemelten kezelje a lakosság körében a 

megelőzést, kezdeményezze és vegyen részt prevenciós feladatok ellátásában. 2019. évben is 

fektessen kiemelt hangsúlyt az egészségügyi kártevők elleni védekezés és azok hatékonyabb 

visszaszorítása érdekében végzett tevékenységre. Kísérjék fokozott figyelemmel az oktatási 

intézményekben dolgozó szakemberek jelzéseit a különböző fertőző betegségek 

előfordulásaival kapcsolatosan is. 
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Határidő: esedékességkor                         Felelős: Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

III.Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse az Egészségügyi Kft. 

ügyvezetőjét. 

        

                                               

Határidő: I. és III. pont esetében azonnal             Felelős: Szőke Zoltán polgármester                                          
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86/2019.(III.28.) Kt. számú határozat melléklete 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú KFT 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
4440 Tiszavasvári Kossuth út 10 

Tel.:42-557-204 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2018. évben végzett munkájáról 

 
 

Védőnői szolgálat: 

 

 

2018-ban a területi védőnői körzeteket ellátó védőnők neve: 

 

I- es körzet:       Draviczkyné Varga Anita 

 

II- es körzet:     Vanczerné Németh Mária 

 

III- as körzet:    Molnárné Mikó Gyöngyi 

 

IV- es körzet:    Kovács Zita Nóra 

 

V-ös körzet:      Lengyel-Mezei Annamária 

 

VI-os körzet + Szorgalmatos ellátási terület: Matyasovszki Judit 

 

VII-es körzet:   Ferenczné Takács Viktória 

 
 

 

A védőnők alapfeladataikat az egészségügyben meghatározott jogszabályok - 49/2004 (V.21.) 

ESzCsM rendelet, 19/2009 EüM rendelet, 26/2014 (IV.8.) EMMI rendelet - módszertani 

útmutatók, szakmai protokollok alapján végzik. A védőnő kompetencia köre egyre szélesebb, 

napjainkra már az egész család egészségügyi, szociális problémáinak a megoldásában is részt 

vesz, humán szolgáltatásokat nyújt, és tanácsokat ad a felmerülő problémák megoldására.  

2018-ban mind a hét védőnői állás be volt töltve. 

A VI-os és VII-es  vegyes védőnői körzet, területi feladatokon túl iskolai ellátás is történik. 
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A védőnői gondozás leggyakrabban alkalmazott módszerei a következők: 

- családlátogatás, 

- önálló védőnői tanácsadás, 

- orvossal tartott tanácsadás, 

- fogadóóra tartása, 

- egészségnevelés a családok otthonában, családlátogatások során, 

tanácsadóban, oktatási intézményekben (iskola, óvoda), 

- egészségfejlesztés közösségi színtéren. 

 

A családok komplex gondozása a következő elemekből tevődik össze: 

 

 családi életre való felkészítés, szülői szerepre ’nevelés’, 

 kiemelten a várandós nők, csecsemők védelme, rendszeres gondozása,  

 gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása, 

 egészségnevelés (egyéni és közösségi szinten), 

 szűrővizsgálatok végzése, biztosítása, 

 védőoltások megszervezése, 

 tanácsadások szervezése, lebonyolítása (várandós; csecsemő - önálló és orvossal 

tartott-, nővédelmi) 

 csoportok, foglalkozások, klubok szervezése (szülésfelkészítő tanfolyam, 

babamasszázs, elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó tanfolyam) 

  

A védőnők családgondozói tevékenységük során kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű 

családok, ezen belül a roma lakosság gondozását. Munkánk során fontosnak tartjuk az 

ismerethiányból, szociális,  egészségügyi, valamint pszichés okokból adódó hátrányok 

leküzdésének segítését, az állapotromlás megakadályozását, a problémakezelés előmozdítását 

a családok mindennapjaiban. A rendszeres, napi kapcsolat lehetővé teszi, hogy kialakuljon a 

kölcsönös bizalom, elfogadjuk egymás értékrendjét, és kultúráját, ami hatékonyan segíti a 

problémák felismerését, kezelését. A megfelelő kapcsolat kialakításához a gondozott 

családokkal ezeken túl szükség van megfelelő szakismeretekre, empátiára, előítélet 

mentességre, a másik ember feltétel nélküli elfogadására, hitelességre, elismerésre, egymás 

tiszteletben tartására, illetve korrekt helyzetfeltárásra, értékelésre.   

A védőnői munka zömmel oktató – nevelő – segítő jellegű, alapvető eleme az értelemre, 
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érzelemre hatás, ami feltételezi a megfelelő, mindkét fél számára egyértelmű, és érthető 

kommunikációt. A leghatékonyabb eszköz az egyéni beszélgetés során a meggyőzés, bár néha 

ez is kevésnek bizonyul.  

 

Gondozott családok számának alakulása körzetenként illetve dohányzás előfordulása: 

(2018.12.31.-i állapot szerint)  

 

 Gondozott családok száma: Ebből Dohányzás: 

körzet 134 25 

körzet 144 48 

körzet 168 61 

körzet 144                       91 

körzet 138 80 

körzet 86 11 

     7 .  körzet 16 8 

             Összesen: 830 324 

   
 

 

2018-ban összesen 6612 családlátogatást végeztünk, ebből szaklátogatások száma( egy 

családon belül több 0-7 éves korú gyermek vagy várandós is lehet) 8513   volt. 

Tanácsadáson 0-7 éves korig 3811 gondozási eset történt, ami a védőnői tanácsadóban zajló 

önálló és orvossal tartott tanácsadást is magában foglalja.  

Várandós tanácsadáson 1428 gondozási eset történt. 

Nővédelmi gondozással kapcsolatban 511  látogatást végeztünk, és 256 esetben adtunk 

tanácsot. 

Az év folyamán gondozott várandós anyák száma illetve a 0-7 éves korú 

gondozottak létszáma 2018.12.31-i állapot szerint: 

 

 

 

 

1.kV*    

  

2.k V. 

                    

 

3.k V. 

 

4.k  V. 

 

5.k V. 

 

6.k  V. 

 

7.k V. 

 

Össz: 

Várandós: 13 10 17 6 18   5 12   8 15 9 13 7 1     0 89  45 

Csecsemő: 21  9 21  9 29   17 34    25 35  26 15 9 1 0 156  95 

1-3 éves: 48  32 54  39 63   27 57  39 67  39 30   15 5   2 324   193 

3-7 éves: 114 59 97 34 108  50 128 77 122 69 90  40 11   4 670  333 

jelmagyarázat:V= Az Összlétszámból Veszélyeztetett 
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Szülések Alakulása: 

 

A területi védőnői munka 2 fő színtéren történik:  

 egyrészt a családok otthonában, ahol a látogatások alkalmával saját környezetében 

figyeljük meg a gyermekek fejlődését és aktuális tanácsokkal látjuk el a családtagokat 

 a találkozások másik része a védőnői tanácsadóban zajlik, ahol a különböző 

növekedési, fejlődési, szűrővizsgálatok, egyéb eszközös mérések, védőoltások 

történnek. 

 

A gyermek alapellátás részeként:  

 részt veszünk a családi környezet szociális problémáinak megelőzésében, 

 tanácsot adunk gondozási, nevelési kérdésekben, 

 táplálási tanácsot adunk, 

 ellenőrizzük és regisztráljuk a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődését, 

 elvégezzük az alap szűrővizsgálatokat, státuszvizsgálatokat végzünk ami protokoll 

szerint 2017.09.01-től bővült(1,2,3,4,6,9,12,15,18 hónapos illetve 2,2.5,3,4,5,6 éves és 

 200

8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201

6 

2017 2018 

Élve 

születések 

száma: 

204 204 148 169 180 189 184 176 196 141 155 

Otthon 

szülés: 

 8 2  0 1 0 2 0 1 2 

Intézeti 

szülés: 

 196 146  180 189 184 176 196 141 151 

Koraszülés: 25 17 21 10 26 22 20 16 13 18 19 

Hátrányos 

helyzetű 

szülés: 

 124 87  99 97 108 98 101 60 95 

Halvaszülés

: 

  1  1 1 3 1 0 2 0 

Fogyatékka

l 

született: 

3    3 6 2 6 2 3 1 
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ha nem ment el a gyermek iskolába akkor 7 éves korban is zajlanak.) A 

szűrővizsgálaton kiszűrt elváltozásról a gyermek háziorvosát 72 órán belül értesítjük, 

2018-ban 213 ilyen tájékoztatást írtunk. 

 kapcsolattartás a családdal és a szakemberekkel, 

 a higiénés viszonyokat figyelemmel kísérjük.  

 

 

Egészségfejlesztési munka az óvodákban és közösségi színtereken 

 

A 2017/2018–as tanév I. félévében Tiszavasvári óvodáiban a beíratottak létszáma: 565 fő volt. 

A Szorgalmatosi óvodába 52 gyermek járt.  

Az óvodás korú gyermekek szűrővizsgálata továbbra is a védőnői tanácsadóban történik 

3,4,5,6,7 éves korban.  A nevelési intézményekben így tisztasági szűrővizsgálatot, illetve 

egészségnevelést végzünk. Igény szerint szülői értekezleten veszünk részt.  

A fejtetvességgel nagyobb mértékben fertőzött óvodai intézményekben a 2 heti 

rendszerességgel végzett szűrővizsgálatok, visszaellenőrzések a korábbi évekhez képest 

csekély javulást mutatnak. A tetvességgel kapcsolatos rendelkezések alapján állandó jelentési 

kötelezettségünk van a Népegészségügyi Szakigazgatási szerv felé.  

Részt veszünk felkérésre egészségnapokon is, 2018-ban Szorgalmatoson 2 községi 

egészségnapon is részt vettünk ahol vérnyomás,vércukorszint,koleszterinszint, testsúly mérést 

és hallás szűrést végeztünk. Nagy volt az érdeklődés, jó hangulatban és hasznosan telt az 

egészségnap. A kiszűrt személyeket tanácsokkal láttuk el és háziorvosukhoz irányítottuk. 

2018. novemberében részt vettünk a KEF által szervezett sportrendezvényen is. 

 

Gyermekvédelmi Tevékenység: 

 

Az országos átlagtól eltérően a terület jellegéből fakadóan, a védőnői munka jelentékeny 

részét teszi ki a gyermekvédelmi feladatok ellátása. 2018-ban 136  jelzést, tájékoztatást illetve 

környezettanulmányt küldtünk  a Tiszavasvári Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 

Család és Gyermekjóléti Központ, illetve a Tiszalöki Gyermekjóléti Szolgálat felé. Munkánk 

során tapasztaljuk, hogy az előző évekhez hasonlóan a családok továbbra is több szociális 

problémával, anyagi nehézséggel küzdenek, ami a gondozási munkánkat is megnehezíti.  

Nehézséget okoz egy drágább, korszerűbb tápszer, babaápolási cikk beszerzése. Sok esetben a 

vizsgálatokra történő beutazás költsége is nagy terhet ró a családok költségvetésére. Továbbra 
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is azt tapasztaljuk, hogy főként  a hátrányos helyzetű kismamák   várandósságuk 20. hete 

körül jelentkeznek csak felvételre. Ez egyik részről lehet hanyagság, másrészről valószínűleg 

így spórolják meg a terhesség első felében a vizsgálatokra történő utazás költségeit. Ezek a 

vizsgálatok nagyon fontosak lennének, hiszen a fejlődési rendellenességek kora terhességben 

szűrhetők, és orvosi indokkal 18. hétig szakítható meg a terhesség.2018-ban nőtt a kiskorú 

illetve fiatalkorú várandósok száma. 

A társadalmi, gazdasági nehézségek egyre több családban éreztetik hatásukat. Sok családban 

gondot okoz a gyermekek megfelelő ellátása, egyes szülők többszöri felszólítás ellenére sem 

hozzák el gyermeküket védőoltásra, státuszvizsgálatra. Egyre több családban okoz problémát 

az ingatlanok túlzsúfoltsága (10-12 fő lakik egy szobában). Egyes családokban 

megoldhatatlannak látszó probléma a fejtetvesség. Ezen területeken a szakemberek 

összehangolt munkája ellenére is csak kismértékű, átmeneti javulás észlelhető. 

 Rendszeresen részt veszünk a Jelzőrendszeri üléseken és az esetekkel kapcsolatos 

esetkonferenciákon. 2018-ban 27 esetkonferenciára szóló meghívót kaptunk és 27 

esetkonferencián meg is jelentünk. 

 Meghívásra részt vettünk Gyámhivatalbeli védelembe-vételi felülvizsgálaton 5 alkalommal. 

Szükség esetén részt veszünk rendőrségi kihallgatásokon és Bírósági tárgyalásokon is. . 

Szükséges és kívánatos lenne a háziorvosok és a házi gyermekorvosok aktívabb részvétele a 

jelzőrendszeri munkában. Igény merült föl több szakemberek közti esetmegbeszélésre érintett 

családokkal kapcsolatban.  

 

Egyéb tevékenységek: 

A védőnői munka minden színterén törekszünk az egészséges életmód népszerűsítésére, 

propagáljuk a betegségek megelőzését célzó szűrővizsgálatok igénybevételét. 

 

2013. októberétől a nehéz anyagi helyzetben élő asszonyoknak lehetőségük volt ingyenes 

Intrauterin fogamzásgátló eszköz használatára.2018-ban a korábbi években vásárolt  eszközök 

elfogytak de 2018. november végén újabb 50 db eszközt kaptunk így továbbra is van 

lehetőségünk a rászoruló asszonyokat segíteni.  2018-ban 30 nő vette igénybe ezt a 

szolgáltatást.  

Bár a kötelezően ellátandó feladatok közé nem tartozik de rendszeresen  és aktívan részt 

veszünk a Kábítószer Egyeztető Fórum ülésein és rendezvényein.  

2017 októberétől az RSZTOP program keretén belül a várandósok számára élelmiszercsomag 

osztáshoz a kérőlap kiadása a Védőnői Szolgálatnál történik.. 
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Kapcsolatok: 

 

A családok egészségének megőrzése érdekében hatékonyan együttműködünk a 

 háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, szinte napi rendszerességgel, 

 gyakran konzultálunk gyermekgyógyász, nőgyógyász szakorvosokkal, egészségügyi 

szakdolgozókkal, 

 Szociális intézményekkel, dolgozókkal, 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálattal, ugyancsak napi kapcsolatban vagyunk, 

 Család és Gyermekjóléti Központtal 

 Gyámhivatallal,    

 Pedagógiai Szakszolgálattal, pszichológussal, gyógytornásszal, 

 Oktatási, nevelési intézményekkel, 

 Civil Szervezetekkel, Vöröskereszttel, 

 Megyei Tüdőgondozó Állomással 

  Bőr-és Nemibeteg Gondozó Intézettel 

 

Továbbképzések, konferenciák: 

 

Munkánk hatékonysága érdekében továbbképzéseken, konferenciákon vettünk részt. 2018-

ban: 

 Kötelező Szakmacsoportos továbbképzés Gyermekvédelem, gyermekvédelmi 

jelzőrendszer együttműködése címmel 

 Drogprevenciós Továbbképzés Debrecen 

 Családbarát Szülészet és komplett várandósgondozás Budapest 

 NETFIT Debrecen 

 Országos Szülésznői és Védőnői Konferencia Budapest 

 

Fejlesztések, Javaslatok: 

 

A szűrővizsgálatok bevezetésével megnőtt a tanácsadási forgalom száma, ami a fenti 

táblázatokból is látható. A tanácsadó helység és a betegváró bútorzata sem a kor sem az 

ellátotti létszám igényeinek kiszolgálására nem megfelelő. Elavult és a mérete sem optimális. 

A Védőnői Szolgálat székei (iroda, tanácsadói helységek, váró, iskola egészségügyi 

helységek) többszörösen javítva vannak és balesetveszélyesek ezért a székek cseréje prioritást 
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élvezne. Az adatszolgáltatás és kezelés minőségi javítása érdekében nagy szükségünk lenne a 

Stefánia program megvásárlására, ami a területi és az iskolai munkában is nagy segítség 

lenne. A 7 védőnői körzetből 3 körzetben jelenleg papír alapon történik a dokumentáció és a 

további 4 körzet pedig elavult szakfelügyelet és szerviz háttér nélküli 2005-ös programot 

használ, melyben még az adatmentés sem megoldott. Az iskola-egészségügyi adattároláshoz 

egyáltalán nem rendelkezünk programmal.  Jelen megoldások nem felelnek meg az új 

adatvédelmi követelményeknek. A szolgálatnak nem áll rendelkezésére irattár, ezért sem az 

irattárolás sem az adatok megőrzése sem megoldott pedig az egészségügyi iratok őrzése 30 

évig kötelező. A napi használatban lévő iratok kezelésére a jelenlegi bútorzat kevés  

(körzetenként 1 db íróasztal és egy kis méretű fali szekrény áll rendelkezésre). Nem 

megoldott a babakocsi tárolás, tanácsadások alkalmával a babakocsik a folyosón állnak. 

 

 

Védőnői Szolgálat 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolóról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 
 

Bizottsági vélemény: 
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  
 

Hozzászólások:  
 

Bakné Rápási Ágnes képviselő: 

Javasolta, hogy a jövőre nézve a háziorvosok beszámolói előtt kiküldött kérdőívet próbálják 

már meg átdolgozni, mert ezek alapján nem igazán kapnak képet arról, hogy milyen munka 

folyik az alapellátásban. Ehhez felajánlotta a Szociális és Humán Bizottság segítségét, annak 

érdekebében, hogy egy részletesebb beszámolót kapjon a testület. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Támogatta a képviselő asszony javaslatát.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy hiányolja néhány háziorvos szakmai beszámolóját. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Valóban kitűnik a beszámolóból, hogy kik azok az orvosok, akik vették a fáradságot és 

elkészítették a beszámolót, de biztos oka van annak, hogy nem érkezett be minden orvosi 

beszámoló. Bízik abban, hogy a jövőben ez változni fog. Majd kiemelte, hogy a beérkezett 

beszámolókból is kitűnik, hogy a felnőtt lakosság körében nem jellemző a vizsgálatokon való 

részvétel, kivéve a szervezett szűrővizsgálatok. Mindezek után elmondta, hogy volt egy 

pályázati lehetőség, amire komoly 10 milliókat kaphatott volna egy konzorcium. 5 orvosra lett 

volna szükség, aki ebben részt vesz. Az önkormányzat ezzel kapcsolatban kezdeményezett is 

egyeztetést és a Szociális és Humán Bizottság, valamint az önkormányzat is segített volna 

mindenben, amiben tud. Sajnos ez a konzorcium nem állt össze. Ez a lehetőség éppen azt a 

célt szolgálta volna, hogy eszközök kerüljenek beszerzésre és egy figyelemfelhívással 

egybekötött szűrővizsgálat rendszer induljon el.  

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Egyetértett az eddig elhangzottakkal és valóban a kérdésekből nem derül ki az orvosi munka. 

Szélesebb körű kérdéseket vagy koncepciót kellene feltárni, mert a kérdések hiányosak.  
 

Szőke Zoltán polgármester 

Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a jövőben igyekezni fognak, hogy olyan kérdések 

kerüljenek kiküldésre és megfogalmazásra, amelyek megfelelnek az érintettek kérésnek, 

igényének.  

 

Mivel kérdés és további 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 az alábbi 

határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2018. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alapellátás keretében vállalkozó 

orvosok által küldött tájékoztatót a 2018. évi tevékenységükről megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

I. Az alapellátás keretében vállalkozó orvosok által küldött - a 2018. évi 

tevékenységükről szóló – beszámolót a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal tudomásul veszi 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az érintett orvosokat testület 

döntéséről 

 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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87/2019. (III.28.) Kt. sz. határozat 1. melléklete
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szervezetének 2018. évi szakmai beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Jászkovics Adél köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ 2018. évi szakmai beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Jászkovics Adél köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény: 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási 

önköltségről, valamint a 6/2018. (III.29.) gyermekjóléti rendelet 

felülvizsgálatáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára. 

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

90/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 6/2018. 

(III.29.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

I. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 25/2018. (XI. 23.) 

önkormányzati rendelettel módosított 6/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. és 2. 

mellékletében meghatározott térítési díjak mértékét változatlanul hagyja.  

 

II. Az intézményvezető által megállapított, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása vonatkozásában a 

szolgáltatási önköltséget az alábbiak szerint fogadja el.  

 

A Tiszavasvári Bölcsőde szolgáltatási önköltség számítása 2019. évi költségvetési adatok 

alapján (az adatok Ft-ban kerültek megadásra): 
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Bölcsődei szakfeladat 2019. évi kiadásai 71 721 979 

Gyermekétkeztetés tervezett kiadásai 15 721 226 

Bölcsődei ellátás összes kiadása: 87 443 205 

Éves szolgáltatási önköltség /fő= összes kiadás osztva a normatíva szempontjából 

költségvetésben figyelembe vett létszámmal (66 fő) 
1 324 897 

- Le: élelmezés nyersanyagköltsége + ÁFA      (235 Ft+18,5 %Áfa/nap*230 nap) -64 049 

- Le: állami támogatás összege Ft/fő (bértámogatás+üzemeltetési támogatás/66 fő) -928 779 

- bértámogatás (felsőfokú végzettségű 

kisgyermeknevelők) 
22 095 000     

- bértámogatás (középfokú végzettségű 

kisgyermeknevelők) 
32 324 400     

- üzemeltetési támogatás 6 880 000     

Összes állami támogatás 61 299 400 928 779   

Gondozásra számított intézményi térítési díj 328/2011. Korm. Rend. 9.§. (1) 

Ft/fő/év 
332 069 

 

 

 

 

 

 

Időszakos gyermekfelügyelet napidíja 

    
328/2011. Korm. Rend. 9.§. (4) bek. 

   
Maximális óradíj = Éves szolgáltatási önköltség / 230 nap / 12 óra                                               

Bruttó összeg Ft/fő/óra 
480 

 

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2016. évi MLSZ TAO 

Sportfejlesztési Programjához biztosított támogatás felhasználásáról 

szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

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 az alábbi 

határozatot hozta:
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Tárgy (16.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MLSZ TAO 

Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra fordítható 

támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

92/2019. (III.28.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához 

biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai 

beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület által 

benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Tiszavasvári Sportegyesület által készített – 2017. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési 

Programjához nyújtott, működési célra fordítható támogatásról szóló - szakmai és pénzügyi 

beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Sportegyesület elnökét a hozott 

döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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a 92/2019. (III.28.) Kt. sz. határozat melléklete:  
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MKSZ TAO 

Sportfejlesztési Programjához biztosított, működési célra fordítható 

támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

93/2019. (III.28.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Sportegyesület 2017. évi MKSZ TAO Sportfejlesztési Programjához 

biztosított, működési célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai 

beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület által 

benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Sportegyesület által készített – 2017. évi MKSZ Sportfejlesztési 

Programjához nyújtott, működési célra fordítható támogatásról szóló - szakmai és pénzügyi 

beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Sportegyesület elnökét a hozott 

döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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a 93/2019. (III.28.) Kt. sz. határozat melléklete:  
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Krasznainé dr. Csikós Magdolna témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés kiküldését követően még további 

egyeztetés történt a Tiszavasvári Sport Klub elnökével, aki megküldte arra vonatkozó nyilatkozatát, 

hogy a beruházás megvalósításához önkormányzati támogatást nem kér. Kinyilatkozta, hogy a 

Tiszavasvári Sport Klub fogja a beruházás teljes költségét biztosítani, tehát önerő biztosítását az 

önkormányzattól nem kér, ezt is egyéb forrásokból fogja biztosítani. Így ez a nyilatkozat a 

módosított határozat-tervezet 1. számú melléklete. Kiküldésre került a hétfői napon egy módosított 

határozat-tervezet a napirenddel kapcsolatban, így kérte a képviselő-testületet, hogy ennek 

megfelelően tárgyalja a napirendi pontot.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Véleménye szerint amennyiben megvalósul a pályázat, akkor egy olyan közösségi tér alakulhat és 

épülhet a gyári lakótelep környékén, amire nagy szüksége van a városnak. Az egyeztetések során 

később tisztázódott, hogy ehhez önkormányzati önerő nem szükséges, tehát a fejlesztés TAO 

támogatásból megvalósulhat. Ez a beruházás a jövőre nézve egy olyan lehetőség a sportolni és 

kikapcsolódni vágyóknak, hogy akár az esti órákban is sportolhatnak a kivilágított pályán.   

 

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

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

kiegészítéssel együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

94/2019. (III. 28.) Kt. számú 

határozata 

 

Streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sport Klub által benyújtott 

„streetball pálya világítás kiépítése TAO támogatásból” tárgyú kérelmével kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza: 
 

I. Támogatja a Tiszavasvári Sport Klub (továbbiakban: TSK) jelen határozat 1.sz. melléklete 

szerinti kérelmében leírt, a 2287/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon streetball pálya 

világítás kiépítését, azzal, hogy ahhoz önerőt nem biztosít a TSK elnöke által tett alábbi 

nyilatkozatára hivatkozva:  

„A beruházás teljes költségét a pályázat elnyerését követően a Tiszavasvári Sport Klub biztosítja, 

az ingatlan tulajdonosa részéről a beruházáshoz támogatást nem igényel.” 

 

Határidő: azonnal       Felelős: Szőke Zoltán 

            polgármester  

 

II.  Együttműködik a TSK-val a pályázat benyújtásában az alábbi dokumentumok rendelkezésre 

bocsájtásával: 

 Előzetes tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz, (határozat 2. sz. melléklete) 

 Előzetes tulajdonosi hozzájárulás a jelzálog Magyar Állam javára történő bejegyzéséhez, 

(határozat 3. sz. melléklete) 

 Nyilatkozat arról, hogy az ingatlan mely vagyonfajtába tartozik  

 Hasznosítási megállapodás (határozat 4. sz. melléklete) 

 Igazolás, hogy a beruházás nem építési engedély köteles  

 30 napnál nem régebbi hiteles Tulajdoni lap 

 Helyszínrajz 

 

Határidő: 2019. március 31.      Felelős: Szőke Zoltán 

            polgármester  

III. Felkéri a polgármestert, hogy a beadott pályázatot jóváhagyás céljából legkésőbb 2019. 

május 31-ig terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2019. május 31.      Felelős: Szőke Zoltán 

            polgármester  

IV. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Tiszavasvári Sport Klub elnökét. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: Szőke Zoltán 

            polgármester  
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2. melléklet „Streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból” tárgyú 94./2019.(III. 28.) Kt. számú 

határozathoz 

 

Előzetes írásbeli hozzájárulás a nyilatkozattevő tulajdonában álló, a nyilatkozatban megjelölt 

ingatlanon történő beruházás végrehajtására 

 

Előzmények 

A Tiszavasvári Sport Klub sportegyesület a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 

igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint 

sportfejlesztési tervet készített, melynek része olyan beruházás/tárgyi eszköz felújítás, mely 

esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 

TAO) 22/C § (6) bekezdés értelmében a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges.  

 

Mindezekre figyelemmel az ingatlan tulajdonosa az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 

1. Szőke Zoltán Polgármester kijelenti, hogy  a Tiszavasvári Város területén lévő 2287/12 

helyrajzi számú 1,2076 ha alapterületű közterületi ingatlan a Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi, mely természetben Tiszavasvári,  Kabai János 

utca mellett lévő lakótelepen található. 

 

2. Az ingatlan kizárólagos tulajdonosa és kezelője képviseletében kijelenti, hozzájárul ahhoz, 

hogy a TAO törvényben meghatározottak szerint az ingatlanon a Tiszavasvári Sport Klub 

sportszervezet beruházást, fejlesztést hajtson végre a pályázat mellékleteként szereplő  

műszaki tartalommal.    

 

3. A nyilatkozatot tevő kijelenti, hogy nyilatkozattételi képessége nincs korlátozva, az 

ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogok megilletik. 

 

Nyíregyháza, 2019. …………………………….. 

 

 

                      Szőke Zoltán 

                                                                    polgármester    

                ingatlan tulajdonosa képviseletében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 369 

3. melléklet „Streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból” tárgyú 94/2019.(III. 28.) Kt. számú 

határozathoz 

 

Előzetes írásbeli hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez 

 

Előzmények 
Tiszavasvári Sport Klub sportegyesület a látvány-csapatsport támogatását biztosító 

támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 10712011. (VI.30) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint sportfejlesztési tervet készített, melynek része olyan 

beruházás/tárgyi eszköz felújítás, mely esetében a társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI.  törvény (a továbbiakban: TAO) 22/C § (6) bekezdés a)/vagy d) 

pontja értelmében a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása 

szükséges ahhoz, hogy a Magyar Állam az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 

adókedvezmény mértékéig jelzálogjogot  jegyezzen be. 

 

Mindezekre figyelemmel az ingatlan tulajdonosa az alábbi visszavonhatatlan nyilatkozatot 

teszi: 

 

1.  Szőke Zoltán Tiszavasvári Város Polgármestere kijelenti, hogy a Tiszavasvári 

Önkormányzat 1/1 arányban kizárólagos tulajdonosa a 2287/12 Hrsz. ingatlannak. 

 

2.  Az ingatlan tulajdonosa kijelenti, hogy visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a 

TAO törvényben meghatározottak szerint ingatlanára 15 év időtartamra a Magyar Állam 

javára 

14.416.170 Ft, azaz Tizennégymillió-négyszáztizenhatezer-százhetven forint meghatározott 

adókedvezmény mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

 

3. A jelzálognak az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzésével kapcsolatos költségek 

(pl. jelzálogjog bejegyzésre alkalmas okirat elkészíttetése) Tiszavasvári Önkormányzatot 

terhelik. 

 

4. A nyilatkozatot tevő kijelenti, hogy nyilatkozattételi képessége nincs korlátozva, az 

ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogok megilletik. 

 

Tiszavasvári …………………………………. 

 

 

…………………………………………………….. 

                 Szőke Zoltán Polgármester 

ingatlan tulajdonos/tulajdonos képviseletében eljáró 
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Előttünk mint tanúk előtt 

 

1. ……………………………………………………. (név) 

……………………………………………………………………..(lakcím) 

2. ……………………………………………………. (név) 

…………………………………………………………………...... (lakcím) 
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4. melléklet „Streetball pályán világítás kiépítése TAO támogatásból” tárgyú 94/2019.(III. 28.) Kt. számú 

határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről  

 

a Tiszavasvári Város Önkormányzata, adószám: 15732468-2-15, cím: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4., képviseli: Szőke Zoltán Polgármester, mint a 2287/12 közterületi ingatlan 1/1 

arányú tulajdonát képező ingatlan 1/1 arányú kizárólagos kezelője - továbbiakban: Tulajdonos-, 

 

másrészről  

 

a Tiszavasvári Sport Klub Sportszervezet (cím: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 2. nyilvántartási 

szám: 2735 adószám: 18812514-1-15, képviseli: Leányvári Attila Elnök) továbbiakban: 

Sportszervezet, jelen megállapodást kötő felek együtt a továbbiakban: Megállapodó felek- között 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Tulajdonos rögzíti, hogy kötelező  feladatainak ellátása mellett, kiemelt céljai között 

szerepel a város lakói részére a közösséghez tartozás élményének biztosítása, erősítése, 

példakép koncepció felépítése a sportolói életpályamodell állításával a látvány-

csapatsportágak támogatása, ezen keresztül kiemelten az utánpótlás nevelés támogatása. 

 

2. Megállapodó felek rögzítik, miszerint jelen megállapodást 

 

a) az 1. pontban leírt Tulajdonosi cél megvalósítása érdekében, a látvány-csapatsport 

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Sportszervezet 

által végrehajtandó, sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás 

(továbbiakban: Beruházás) végzése feltételeinek megteremtése érdekében, a város és a 

sportszervezet részére kiemelten fontos utánpótlás-nevelés kialakítása, működtetése 

céljából kötik 

 

b) A megállapodásban „Sportpálya” kifejezés alatt a továbbiakban a helyrajzi számmal 

jelölt ingatlant és ingóságokat- beleértve a Beruházással és felújítással létrejövő ingatlant 

és ingóságokat is értik együtt. 

       

3. Megállapodó felek rögzítik, miszerint jelen megállapodásban szereplő Sportszervezet a 

Rendelet 2 § (1) bekezdése 7. pontjában körülírt támogatott szervezet. 

 

4. A Megállapodó felek rögzítik, hogy a Tulajdonos a Sportszervezet részére ingyenesen 

átengedi az alábbiak szerint a Sportpálya használatát, a leírt feltételek mellett, sportcélú 

hasznosításra, kiemelten a kosárlabda sportághoz kötődő felkészítés és rendezvények 

lebonyolításának biztosítása érdekében. 

 

 10 éven keresztül garantált időt biztosít, amely hétköznapokon 08-16 óra között napi a 2 

órát nem haladja meg, illetve éves szinten pedig nem lehet több 200 óránál. Hétvégén és 

tanítási szünetben a Városi Kincstár által kijelölt felelőssel történt egyeztetés alapján a 

Sportszervezet által igényelt időintervallumban biztosítja a sportpályára történő bejutást.   

 A kosárlabdaedzések utánpótlás korosztályt érintenek. 
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5. A tulajdonos ráruházott jogai gyakorlása mellett saját költségén köteles a fenntartással, 

használattal, hasznosítással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni, különösen, de nem 

kizárólagosan: 

 

a) a rendes gazdálkodás szabályai szerint eljárni, 

b) a jó gazda gondosságával eljárni, ezen belül gondoskodni a takarításról, őrzés-

védelemről, a Beruházással, felújítással létrejövő vagyonelemek biztosításáról, 

c) a Sportpályát rendeltetésszerűen működtetni, 

d) a Sportpályához kapcsolódó közterheket viselni, 

e) a Sportpálya működtetése, fenntartása során keletkező közüzemi költségeket határidőre 

megfizetni, 

f) a Sportpálya fenntartásához szükséges felújítás, javítás terheit, beleértve a rendkívüli 

felújítás és a javítás terheit is viselni. 

 

6. Megállapodó felek megállapodnak, miszerint a Tulajdonos jelen megállapodásban leírt jogai   

és kötelezettségei gyakorlása során köteles: 

 

a) a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani, különösen, de nem          kizárólagosan a 

foglalkoztatással, tűzvédelemmel, balesetvédelemmel, munkavédelemmel, 

létesítményüzemeltetéssel kapcsolatos, és a számviteli szabályokat betartani, 

 b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a sport támogatásával összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2011 évi LXXXII. törvény-továbbiakban: Törvény-, a Rendelet 

értelemszerű, vonatkozó előírásait betartani, 

 c) a Törvényben meghatározott időponttól a Törvényben meghatározott határidőig a 

Sportpályát iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi 

célú (különösen: kulturális, turisztikai) események (továbbiakban együtt: közösségi célú 

használat) lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20%-

ban és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítani. 

 

Megállapodó felek megállapodnak, miszerint az Intézmény jelen megállapodás aláírásával 

hozzájárul ahhoz, hogy a Sportszervezet a Sportpályán, Beruházást, és felújítást hajtson végre jelen 

megállapodásban meghatározott feltételek mellett. 

 

A megállapodó felek jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 

Beruházáshoz szükséges fedezetet a Sportszervezet biztosítja a következők szerint: 

a) a beruházás megvalósításához szükséges 30 % önrészt a Kiegészítő sportfejlesztési 

támogatás és egyéb saját erő felhasználásával 

b) a maradék 70% részt pedig a Sportszervezet a támogatási igazolásban engedélyezett 

adó támogatás révén 

   

Az tulajdonos kijelenti, hogy a Beruházáshoz a tulajdonosi hozzájárulást a Sportszervezet részére 

megadja, és a Beruházás és a felújítási feladatok végrehajtását megelőzően annak tartalmáról, a 

sportszervezettel egyeztet. 

 

A sportszervezet vállalja, hogy: 

a) a Beruházást a könyveiben a vonatkozó jogszabályi előírások szerint  nyilvántartja , 

b) a beruházás befejezésével egyidejűleg minden külön intézkedés, hozzájárulás, 

ellenszolgáltatás nélkül a Beruházást, a Tulajdonos birtokába átadja. 

c) a Beruházás, felújítás megvalósítása ideje alatt, elvégzésekor, üzembe helyezésekor 

annak dokumentációja (különösen: kiviteli terv, műszaki leírás,  használatba vételi 

engedély, számviteli dokumentumok, stb.) egy, az eredetivel mindenben megegyező, 

hitelesített példányát átadja a Tulajdonos részére, 
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d) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény 

(továbbiakban: Tao.) 22/C (8) bek, alapján a Sportpályán a Rendelet alapján 

végrehajtott Beruházást a Tao. 4. § 45. pontja szerinti első támogatási  igazolás 

kiállítását követő 4. év végéig üzembe helyezi. 

 

 

Megállapodó felek rögzítik, hogy jelen megállapodás hatálya alatt a  Sportlétesítménnyel 

összefüggésben a kártérítési felelősség a Sportszervezet terheli. 

 

 

 

A Sportszervezet részéről a kapcsolattartó:   

 

    Leányvári Attila elnök 

Email cím:  lvattila@gmail.com 

Tel.: +36 70 369 8201 

                                                                                

 

    A Tulajdonos részéről a kapcsolattartó:   

    …………………………………………………………….. 

    Email cím:  

    Tel.: 

     

Megállapodó felek rögzítik, miszerint a Sportszervezet jelen megállapodásban leírt jogait harmadik 

személy részére nem ruházhatja át, harmadik személy részére azok gyakorlását nem engedheti át. 

         

Megállapodó felek megállapodnak, miszerint a Sportpályát érintő Beruházás üzembe helyezését 

követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek jelen megállapodás felülvizsgálatára, és amennyiben 

szükséges a Beruházást érintően- különös tekintettel a tulajdonosi hozzájárulásban leírt kikötésekre- 

jelen megállapodást kiegészíteni. 

 

 

Megállapodó felek jelen megállapodást 2019 év …………….. hónap ………. napjától 

határozatlan időre kötik. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 évi 

IV. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

A jelen megállapodást  mely 5, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, a 

Megállapodó felek képviselői annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és 

magára nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

helybenhagyóan aláírták 

 

 

Tiszavasvári,  2017 ……………………. 

 

 

 

………………………………. ….                                       ……………………………………. 

 Tulajdonos                                        Sportszervezet 

képviseli:                        képviseli:  Leányvári Attila elnök 
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Mellékletek: 

 

1 számú melléklet 

2287/12   helyrajzi számú ingatlan Tulajdoni lap 
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Tárgy (19.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi 

beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Dampf-Kiss Brigitta köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  
 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  
 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Elmondta, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén felmerült az Olimpiai Baráti Kör 

részéről, hogy segítenék a KEF munkáját például a prevencióban, illetve a sportnapok 

szervezésében.  

 

Dr. Rojkó László képviselő: 

Először is megjegyezte, hogy nem a képviselő asszony javaslatát ellenzi, csak úgy látja, hogy ez 

felesleges szélmalomharc. Ha már egy érintettet sikerül jó útra téríteni az már nagyon jó dolog, de 

nagyon sok energiát kell befektetni abba, hogy valóban változás történjen ezen a területen. Ugyanis 

folyamatosan jönnek az utánpótlások. Meglátása szerint hatalmas pénz fekszik abban, aki ezeket a 

gyerekeket arra ösztönzi, hogy kábítószert használjanak. Ahhoz, hogy ennek véget vethessünk, meg 

kell szüntetni azokat a forrásokat, akik arra kényszerítik a fiatalokat, hogy használják ezeket a 

szereket.   

 

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke: 

Megjegyezte, hogy Tiszavasváriban volt 5 év, amikor nem működött a Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum, mely lehet, hogy a lakosság nagy részének nem jelent sem előnyt, sem hátrányt, viszont 

amikor újra elkezdtek dolgozni, akkor megdöbbentő dolgokat és tapasztalatokat szereztek. Majd 

elmondta, hogy az „Élet labirintusa” című kiállítás megtekintése során, illetve a pszichológussal 

való beszélgetések alkalmával derült fény arra, hogy vannak kismamák, akik drogfogyasztók, 

vannak szülők, akik a gyerekeiket is ilyen szerekkel nyugtatják le és altatják. Tudomása szerint a 

városban már a 4. és 5. osztályosok is érintettek a drog használatát illetően, de a Miskolci 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tudomása szerint 3 éves kor körül is van már drogfogyasztó. A 4. 

és 5. osztályosok körében már jelentős változás tapasztalható. Nyilván vannak rejtett, fel nem tárt 

esetek, de ami a tudomásukra jutott az folyamatosan csökken. A Rendőrség statisztikája szerint is 

fokozatosan csökkenő tendenciát mutat a város a drogfogyasztást illetően. Az pedig nagyon pozitív, 

hogy az óvodai és az iskolai szociális munka révén is nagyon sok információhoz jutnak, hiszen a 

gyerekek egy őszinte beszélgetés során érdekes információkat tudnak mondani, mely nem csak ő 

munkájukat, hanem a rendőrség munkáját is nagyban segíti. Az az igazság, hogy a gyerekek a 

legjobban informáltak, és konkrét címet, neveket is tudnak mondani, továbbá azt is tudják, hogy a 

nagytesók és a rokonság hova járnak. Tudomása szerint a városban hétköznapi szereket is 

használnak arra, hogy butítsák magukat, mely abból adódik, hogy az esetek többségében nincs a 

fiatalnak életcélja. Tehát még a jövő hétre sem gondol nem, hogy arra, hogy mi lesz felnőtt korában.  
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Véleménye szerint, ha értelmes foglalkozásokkal kötik le a figyelmüket és rájönnek, hogy van 

értelme az ő életüknek és van értelme iskolába járni, szakmát szerezni és családot alapítani, akkor 

van esélye kilépni ebből a függőségből. Továbbá nagyon fontos a kortárs kapcsolatok erősítése is, 

például menjenek el együtt focizni, kézilabdázni, teniszezni, esetleg táncolni vagy járjanak el 

könyvtárba olvasni, esetleg festeni. Azoknak, akiknek ilyen támogatást adnak és sikerélménye van, 

akkor az élete életcélt nyert. A tavalyi évben volt egy olyan lehetőség, hogy a Magiszter iskola 

egyik tanulója egy országos rajzpályázaton vehetett részt. A rajz a család- és gyermekjóléti 

szolgálat munkatársai révén jutott el a kiállításra, ahol az alkotást nagyon kiemelték. Emlékezete 

szerint egy egyhetes családi nyaralást nyert. A gyereknek és az egész családjának ez egy akkora 

élmény volt, hogy ennek hatására talán őt már megmentették. Végezetül elmondta, hogy évekkel 

ezelőtt egy háziorvostól hallotta, hogy ha 100 gyerekből egyet sikerül megmenteni az akkor az az 

egy nagyon kevés, szinte elhanyagolható, de ha az az egy a mi gyerekünk, akkor nagyon is lényeges 

a különbség.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Véleménye egyértelműen az, hogy a felvilágosító programok és a bűnmegelőzés a legfontosabbak. 

Mert a pénzt dobálhatják, mint a feneketlen kútba, de ha nincsenek meg a feltételek, akkor az egész 

nem ér semmit.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy részben egyetért doktor úr véleményével, hiszen a tapasztalatok azt bizonyítják, 

hogy ez egy nagyon nehéz küzdelem Tiszavasváriban is. Ha az egyszerű olcsó drogokat veszik 

figyelmebe, mely az egyik héten még büntethető, felkerül ugyan a listára, de a következő héten már 

módosítanak rajta, így már nem vonható felelősségre az illető. Olcsó pénzért hozzájutnak a 

szerekhez és bódulnak a fiatalok. Rendőrkapitánnyal már többször is egyezettek ebben a kérdésben. 

A testület áprilisi ülésén beszámolót is láthatnak a képviselők a rendőrségtől, akár ott is lehet majd 

kérdéseket feltenni a témakörrel kapcsolatban, és látni fogják, hogy milyen eredmények születtek. 

Ő is a megelőzésben, a felvilágosításban látja a lehetőséget. Majd az „Izlandi” példára hivatkozva 

elmondta, hogy olyan problémával küzdöttek, mint például az alkohol fogyasztás a fiatalok körben, 

a dohányzás és a kábítószerfogyasztás. Kidolgoztak egy olyan programot, ami nem egyik napról a 

másikra valósult meg, de azon alapult, hogy a fiataloknak célokat adtak. Különböző kikapcsolódási, 

örömszerzési lehetőséget, programokat szerveztek, bevonták őket olyan dolgokba, amibe addig nem 

tudtak bekapcsolódni. Akár a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vagy az Olimpiai Baráti Kör, vagy 

bárki más, aki ebbe be tud kapcsolódni, és be tudja vonni a fiatalokat, a lehető legkisebb kórtól 

kezdődően olyan programokba, rendezvényekbe, akár a sport területén vagy művészetek területén 

bárhol máshol, és célokat tudnak nekik adni, akkor nem az utcán fognak kószálni, és kerülnek olyan 

társaságba, ahol hozzájuthatnak a szerekhez, hanem olyan társaságban töltik az idejüket, ahol 

értékeket kaphatnak. Megjegyezte, hogy támogatni fogja a KEF ilyen jellegű munkáit és 

mindenkiét, aki szeretne ehhez az elgondoláshoz csatlakozni.  Úgy véli, hogy mindenki meg fog 

tenni mindent, hogy ezen a területen változás legyen. Egy felnövekő generációról beszélnek, mert a 

fiatalok, akik a leginkább érinettetek, akár itt Tiszavasváriban, akár az országban vagy bárhol 

máshol, és ezt meg kell előzni, meg kell akadályozni, hogy ne kapjon teret a városban. Véleménye 

szerint meg kell nézni a pályázati lehetőségeket is. Nem minden esetben a pénz a fontos, hiszen 

lehet úgy is programokat szervezni, hogy nem kell hozzá különösebb összeget hozzá tenni csak 

összeállni jószándékú embereknek. Kérte, hogy mindenki, aki csak teheti foglalkozzon ezzel a 

gondolattal. Végezetül megjegyezte, hogy támogatja a KEF munkatervét, valamint az Olimpiai 

Baráti Kört támogató segítségét is és a jövőben már nekik kell megbeszélni, hogy hogyan tudnak 

együtt működni, hogyan tudják egymás munkáját segíteni.   

 

 



 377 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megjegyezte, hogy már a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen is elmondta, hogy ők is átestek 

ezeken a folyamatokon, és az ő gyerekei is sok mindent látnak és megéreznek. Továbbá elmondta 

azt is, hogy amikor 5 éves volt az egyik gyermeke, ő is megnézte az „Élet Labirintusa” című 

kiállítást, mely már akkor is nagy hatással volt rá és olyan mély nyomot hagyott benne, amit évekig 

kellett megbeszélniük. És végül is ő elmondta, hogy nem a koporsó volt a megrázó a kiállítás során, 

hanem az, hogy egy egészséges és életerős emberből hogyan tud leépülni valaki például egy 

alkoholfogyasztás után. Továbbá elmondta azt is, hogy a gyerekei egy olyan táborban voltak, ahol 

kisebbségi gyerekekkel táboroztak, csak ők voltak magyar gyerekek, és ott látták, hogy hogyan 

zajlik a kábítószerhez hasonló szereknek a használata. És nem is biztos, hogy a drogokat használják, 

hanem elég egy hajlakk, vagy egy dezodor. Tehát ilyen eszközöket is használnak a kisebb gyerekek. 

És az volt a megrázó, hogy egy olyan gyerekkel tesztelték ezt a módszert, aki nem is akarta, és 

szándékosan lefogták. A gyerekeinek annyi szerencséjük volt, hogy a pedagógusok által védelmet 

kaptak, és velük ezt nem merték megtenni. Úgy véli, hogy ha ilyen élmények érik azokat a 

gyerekeket is, akik fogékonyak erre, akkor lehet, hogy ott van bennük az az elriasztás, hogy mi 

minden történik a világban. Úgy véli, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elsősorban próbáljon 

meg pszichésen hatni a gyerekekre, hogy fogalmazódjon meg bennük, hogy hova is juthatunk el.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megkérdezte, hogy jelenleg hol lehet megtekinteni a kiállítást.  

 

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke: 

Válaszul elmondta, hogy jelenleg Nagykállóban van. Holnap van a kiállítás megnyitója és azután is 

utazik tovább, és idén 4 kiállítás megrendelésünk van és ezenkívül amikor 2 évvel ezelőtt kértem, 

hogy egy pályázathoz magasabb bérleti díjra vonatkozó árajánlatot fogadjon el a testület 

határozatban, az a pályázat is nyert, ezt a múlt héten tudtam meg. Ez azt jelenti, hogy négyszer 80 

ezer forintért bérelték ki a Mezőcsáti Kistérség Gyermekesély Centruma a kistérség több 

településen fogja ezt kiállítani, jövőre és azután is elviszik. Ez azt jelenti, hogy a felvilágosító 

programokra az önkormányzat költségvetésében kaptam 300 ezer forintot, ezen felül pedig 480 ezer 

forint plusz bevételük lesz. Tehát ami a munkatervben szerepel program és nem volt idáig mellette 

összeg, azokat is ezekre a programokra lehet fordítani. És nyilván ezt csak akkor kapja meg, ha 

beérkezik, mert a pénzügyi osztály akkor kérdezi meg, hogy mire szeretné költeni, ha ezek 

beérkeztek. Ha esetleg módosít a munkaterven vagy a programon vagy hogy kiket szeretné 

meghívni egyes vagy akár egyes előadások megtartására egy prevenciós célú kivetítésre, akkor 

nyilván egyeztetnek a hivatallal és polgármester úrral, de ha ismételten szót kap, akkor azt jelzi, 

hogy ha a minisztérium kiadja az újabb FEF fejlesztési pályázatát, akkor arra szeretné beadni ha az 

önkormányzat is úgy gondolja, hogy ezt a KEF tevékenységet járási szintre kellene kiterjeszteni, 

mert a családi és gyermekjóléti központ révén tudja, hogy a környező településeken nem működnek 

KEF-ek és ott ha lehet akkor még rosszabbak az állapotok mint náluk. És lehet, hogy a Tiszavasvári 

járás KEF át meg tudnánk a helyi tapasztalatok alapján oldani, ha erre minisztériumi támogatást 

kapnánk. Tavaly megígérte a minisztérium, hogy normatívát kapunk a KEF működtetésére. Erről 

még nincs információ, de reméli, hogy ez is megérkezik, legkésőbb augusztusra, mint tavaly egy 

másik feladattal kapcsolatban. Szerinte az a legnagyobb probléma, hogy a prevenció az a kicsikre, a 

fiatalokra, nagyon jó hatással tud lenni és elriasztások, felvilágosítások révén jutni, de az a nagy 

probléma, hogy a megyében a fiatalok ellátására orvosi ellátás vagyis addiktológiai ellátás nincs. És 

én ezt már 3 éve folyamatosan mondom különböző fórumokon, hogy a megyében legalább egynek 

kellene lennie. Hajdúban van legközelebb, de én azt gondolja, hogy ebben akár mindkettőnek 

kellene jelezni, de amíg egy huszonéves önkéntesen besétál hozzánk és azt mondja, hogy 

javasoljanak neki egy eltérítést, amíg az addiktológiai osztály nem fogadja el ezt a korosztályt, 

addig ez eredménytelenné válik. Tehát most az a lehetőség, hogy vagy elmegy messzebbre 

kezeltetni magát, vés rehabilitáltan újra tud új életet kezdeni, vagy marad csak a prevenció. Aki nem 



 378 

tudja vállalni azt, hogy messzebbre megy a lakóhelyétől, azoknak jelenleg nem tud tartósan 

segíteni.  

 

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megjegyezte, hogy a kiállítás anyaga annyira népszerű, hogy mindig más városban van, ezért 

megkérdezte, hogy mikor lesz látható újra a városban.   

 

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke: 

Minden év októberében van jelen a kiállítás. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tudomása szerint az általános és a szakközépiskola is aktívan részt vesz a kiállítás 

megszervezésében és segítik a programot. Véleménye szerint, fontos a személyes megtapasztalás, 

és meg kell mutatni mindenkinek, hogy milyen következményekkel jár, ha valaki ilyen szerekhez 

nyúl. Ami javaslattal tudnak élni azt meg fogják tenni és támogatják, de egyeztetnek még a 

továbbiakban erről.  

 

Mivel kérdés és további 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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

95/2019. (III.28.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi 

munkatervének elfogadásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. A Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 2018. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót és a 2019. évi munkatervét a határozat mellékletét képező tartalommal 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

II. Felkéri továbbá a KEF elnökét, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájukról. 

 

III.  Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum 

elnökét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Ráduly Zsolt alpolgármester elhagyta az üléstermet, a képviselő-testület 8 fővel továbbra is 

határozatképes maradt.  

 

Tárgy (20.np.): Előterjesztés házi segítségnyújtás működési engedély módosítás 

kezdeményezéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

96/2019. (III. 28.) Kt. számú 

határozata 

 

Házi segítségnyújtás működési engedély módosítás kezdeményezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

I. Kezdeményezi a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatalnál a Kornisné Liptay 

Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz. alatti telephelyén 

biztosított házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás esetén a működési engedély módosítását az 

alábbiak szerint: 

 

 Ellátotti létszám csökkentése 81 főről 73 főre 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét. 

 

III. Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény fenntartója képviseletében az ellátotti létszám 

csökkentéssel kapcsolatos engedély módosítási kérelmet nyújtsa be az engedélyező hatóság részére.  
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IV. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentést a házi segítségnyújtáshoz 

kapcsolódó intézményi szakmai dokumentumokon vezesse át, valamint a működési engedély 

módosításhoz szükséges dokumentációt biztosítsa a fenntartó részére (különösen pl. KENYSZI 

nyilvántartás igazolás arról, hogy az ellátotti létszám csökkentés nem jár ellátotti jogviszony 

megszüntetéssel). 

 

 

 

Határidő: azonnal        Felelős: Szőke Zoltán 

           polgármester és  

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 381 

Tárgy (21.np.): Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi 

feladatellátáshoz többletfinanszírozás kezdeményezéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.   

 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

97/2019. (III. 28.) Kt. számú 

határozata 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi feladatellátáshoz többletfinanszírozás 

kezdeményezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

V. Kezdeményezi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál a 2019. évi 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozóan 7.340.400 Ft összegű ellátási 

szerződés megkötését, mely a 2018. évhez képest 2.658.400 Ft többletfinanszírozást 

jelentene, az alábbi indokok alapján:  

 

„A feladat ellátása több településre kiterjedően 19 fő gondozó bevonásával történik, akik 

részére megbízási díj kerül kifizetésre havonta.  

A gondozók havi szociális gondozói díja összesen 344.000 Ft, ami egy a feladathoz 

kapcsolódóan, sajátosan adómentes juttatásként kerül kifizetésre. (a szociális gondozói díj 

180.000 Ft-ig adómentes) 

Sajnálatos módon ez a szociális gondozói díj évek óta nem került emelésre a feladat alacsony 

finanszírozása miatt, mely arányosan nem teszi lehetővé a díjak aktuális évi garantált 

bérminimumnak megfelelő összegre való kiegészítését sem.  

 

A következő táblázat szemlélteti a finanszírozási és kiadási adatokat a feladattal 

kapcsolatban:  
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2018. évi össz. finanszírozás 4.682.000 Ft 

Gondozók havi össz. díja 2018. évben havonta 344.000 Ft 

Gondozók havi össz. díja havonta a garantált bérminimumra való 

kiegészítés megvalósításával 

514.200 Ft 

Gondozók díja éves szinten (12 hó) a garantált bérminimumra való 

kiegészítés megvalósításával 

6.170.400 Ft 

Munkáltatót terhelő szoc. ho. összege a 180.000 Ft feletti díjakra 

éves szinten 

567.918 Ft 

Dologi kiadások:  

 irodaszer 100.000 Ft 

 készülék javítási költség 400.000 Ft 

 postaköltség 10.000 Ft 

 rádiófrekvencia éves használati díj  92.000 Ft 

Összes dologi kiadás éves:  602.000 Ft 

Összes díj és dologi kiadás tervezett (kerekítve):   7.340.400 Ft 

2019. évi tervezett kiadás és 2018. évi finanszírozás különbsége: 2.658.400 Ft 

 

Ennek értelmében a feladat ellátása a gondozók „bérének” a garantált bérminimumra való 

kiegészítése érdekében is plusz 2.658.400 Ft többletfinanszírozást igényelne, melynek a 

igénylése kezdeményezését javaslom a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól az 

intézményvezetőtől érkezett javaslatnak megfelelően. Így kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy kezdeményezze a Főigazgatóságnál a 2019. évi ellátási szerződés megkötését 

a javasolt 7.340.400 Ft összegre vonatkozóan.” 

 

VI. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Kornisné Liptay Elza 

Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét. 

 

VII. Felkéri polgármestert, hogy a többletfinanszírozást kezdeményezését küldje meg a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére  

 

Határidő: azonnal      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (22.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 

állományának bérrendezéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Palló Tamás témafelelő szóbeli kiegészítése: 

A határozat-tervezet mellékletében foglalt, Belügyminiszter Úrnak címzett levél utolsó 

mondata Németh Zoltán tűzoltóparancsnok javaslata alapján a következőképpen módosulna: 

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 44.§ (c) pontjában a 

következő szerepel: „a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként 

visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján 

az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel”. Az 

idézett jogszabályra való tekintettel kérem Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy vizsgálja meg 

az önkormányzati tűzoltóság számára nyújtott normatív támogatás összegének emelési 

lehetőségeit. 

 

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 a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester visszajött az ülésterembe, a képviselő-testület 9 fővel továbbra 

is határozatképes maradt 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester:  
Ez a téma a 2019. február 14-ei ülésen már felvetődött és most már elkészült az előterjesztés, 

így döntést is hozhat a testület. Fontos volt ezt a levelet a Belügyminiszter Úrnak megírni és 

elküldeni. Bízik abban, hogy át fogják értékelni a fennálló helyzetet és lehetőség nyílik arra, 

hogy a bérrendezés megtörténjen.  

 

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

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

alábbi szóbeli kiegészítéssel: Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 44.§ (c) pontjában a következő szerepel: „a tárgyévet megelőző év normatív 

támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért 

felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési 

kiadásainak finanszírozására használható fel”. Az idézett jogszabályra való tekintettel 

kérem Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy vizsgálja meg az önkormányzati tűzoltóság 

számára nyújtott normatív támogatás összegének emelési lehetőségeit. 

 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

98/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság állományának bérrendezéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszavasvári 

Önkormányzati Tűzoltóság állományának bérrendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza:   

 

1.) Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság bérrendezésére 

vonatkozó megkeresését a határozat melléklete szerinti tartalommal küldje meg dr. Pintér 

Sándor belügyminiszter úr részére. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról tájékoztassa Németh Zoltánt, a 

Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnokát. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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a 98/2019. (III.28.) Kt. sz. határozat-tervezet melléke: 

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500 Fax: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Ügyiratszám:TPH/1265-8/2019    Tárgy: kérelem a Tiszavasvári 

Ügyintéző: Palló Tamás     Önkormányzati Tűzoltóság 

        bérrendezésére 

 Melléklet: tájékoztató dokumentum a  

 Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 

 működéséről és pénzügyi helyzetéről, 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 Képviselő Testületének 55/2019.(II.14.) 

 Kt. számú határozata 

 

Belügyminisztérium 

dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr részére 

1903 Budapest 

Pf.: 314. 

 

Tisztelt Belügyminiszter Úr! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött 55/2019.(II.14.) Kt. 

számú határozatában, hogy írásos megkereséssel él az illetékes szerv irányába a Tiszavasvári 

Önkormányzati Tűzoltóság állományának bérrendezésének vonatkozásában. A testület 

felkérte Németh Zoltán tűzoltóparancsnokot, hogy egy tájékoztató dokumentumban 

összegezze a szervezet működését és pénzügyi helyzetét, melyet levelemhez csatolok. Ebből 

kiderül, hogy az önkormányzati tűzoltósággal szemben támasztott szakmai és technikai 

követelmények szinte azonosak a hivatásos tűzoltókéhoz, ám bérezésükben jelentős eltérések 

tapasztalhatóak.  

Megállapítható továbbá, hogy az önkormányzati tűzoltóság rendelkezésére álló bevételi 

források és várható kiadások alapján a szervezet léte is veszélybe kerülhet az elkövetkezendő 

években. 

 

Településünk nagyra becsüli az önkormányzati tűzoltóság áldozatos munkáját, és ahogy a 

tájékoztató dokumentumban is olvasható, működésük létfontosságú városunk és a környező 

települések számára is. Azonban az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy 

további támogatást biztosítson az önkormányzati tűzoltóság részére. Magyarország központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 44.§ (c) pontjában a következő szerepel: „a 

tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a 

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati 

tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.” 

Az idézett jogszabályra való tekintettel kérem Tisztelt Belügyminiszter Urat, hogy vizsgálja 

meg az önkormányzati tűzoltóság számára nyújtott normatív támogatás összegének emelési 

lehetőségeit. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2019. március 22. Szőke Zoltán 

 polgármester 
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Tárgy (23.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi szakmai 

beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Jászkovics Adél köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 
 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

A bizottsági ülésen is már elmondta, hogy nagyon részletes a beszámoló, és örülne annak, ha 

a jövőben ehhez hasonlót kaphatna a testület majd mindenkitől, mert így tudnak betekinteni a 

munkájukba.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megköszönte az elvégzett munkát, a tartalmas beszámolót és további kitartást, sikereket és 

magas színvonalú munkát kívánt mindenki megelégedésére.  

 

Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője: 

Megköszönte a bíztató szavakat, majd megjegyezte, hogy ezek a szavak ösztönzőn fognak 

hatni az elkövetkezendő nevelési év munkájára is.  

 

Mivel kérdés és további 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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

99/2019. (III. 28.) Kt. sz. 

határozata 
 

Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi szakmai beszámolóról  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi 

szakmai beszámolója” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Az intézmény vezetője által készített Tiszavasvári Bölcsőde 2018. évi szakmai 

beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat 1 példányát küldje meg a 

Tiszavasvári Bölcsőde intézmény vezetője részére.  

 

Határidő: azonnal         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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99/2019. (III.28.) Kt. sz. határozat melléklete
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Tárgy (24.np.): Előterjesztés a Városi Kincstár 2018. évi szakmai beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Jászkovics Adél köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

100/2019. (III. 28.) Kt. sz. 

határozata 

 

Városi Kincstár 2018. évi szakmai beszámolóról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Városi Kincstár 2018. évi 

szakmai beszámolója” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

I. Az intézmény vezetője által készített Városi Kincstár 2018. évi szakmai 

beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat 1 példányát küldje a meg a Városi 

Kincstár intézmény vezetője részére.  

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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100/2019. (III.28.) Kt. sz. határozat melléklete
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Tárgy (25.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. által beszerzett szakmai minimumfeltételekhez biztosított 

támogatási összeg felhasználásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a 

képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólások: 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

A témával kapcsolatban elmondta, hogy az rendben van, hogy a minimumfeltételeket 

teljesítik a védőnői szolgálat szempontjából, mert szükség van rá, de az alapellátásnak van 

más része is. Majd elmondta, hogy a váróhelységek is hagynak néha kívánnivalót maguk után. 

Legalábbis nem teljesen komfortosak a betegek részére, ezéret kérte, hogy ha van rá 

lehetőség, akkor fejlesszünk ezen a részen is.   

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Egyetértett az elnök asszony szavaival, de ahogy már sokszor mondta, nehéz örökség van az 

önkormányzaton, de a lehetőségeik szerint igyekezni fognak minden tőlük telhetőt megtenni. 

Majd elmondta, hogy eddig is számoltak és kalkuláltak ilyen lehetőségekkel, ezért amint 

forráshoz jutnak vagy valamilyen lehetőség adódik, akkor biztosan meg fogják tenni a 

megfelelő lépéseket. Több elgondolás, többféle elképzelés is van, de ezek pénzügyi és anyagi 

források tekintetében most még nem megvalósíthatók, de szem előtt tartják ezt a lehetőséget.  

 

Mivel kérdés és további 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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által beszerzett szakmai 

minimumfeltételekhez biztosított támogatási összeg felhasználásáról 

 

(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a 

3/2019.(III.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. által beszerzett szakmai minimumfeltételekhez biztosított 

támogatási összeg felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.)A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által benyújtott - a Kft. által 

beszerzett szakmai minimumfeltételekhez biztosított támogatási összeg felhasználását – 

a határozat melléklete szerinti számlákkal igazoltan - elfogadja. 

 

2.)Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. 

évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe 

tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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101/2019.(III.28.) Kt. számú határozat melléklete 
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Tárgy (26.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi 

összesített közbeszerzési tervéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mind a 10 határozat-tervezet elfogadását 

javasolja a képviselő-testület számára.  

 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

102/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a polgármestert a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 

43.§. (1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:  Szőke Zoltán polgármester 
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             102/2019.(III.28.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A 

közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. 

Árubeszerzés 

 
    

 
  

 

Mobilszínpad, 

színpad, 

hangtechnika, 

színpad 

fénytechnika 

beszerzése 

 

 

 

Nemzeti 

Kbt.113.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2019. április 

 

 

 

2019. július Nem 

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

Találkozások 

tere 

kialakítása 

Nemzeti 

Kbt.115.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2019. május 2019. október Nem 

Komplex 

energetikai 

fejlesztések 

 

Nemzeti 

Kbt.115.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2019. április 

2019. 

augusztus 
Nem 

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

 

    

 

  

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

      

 V. 

Szolgáltatási 

koncesszió 

   

 

 

    SZŐKE ZOLTÁN 

  

TISZAVASVÁRI, 2019. ……………………… 

                                                                             SZŐKE ZOLTÁN S.K.      

                                                                             POLGÁRMESTER 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. számú határozat-tervezetét bocsátotta 

szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 103/2019.(III.28.) Kt. számú  

határozata 

 

 

A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a jegyzőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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       103/2019.(III.28.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

      

      

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

  „Nemleges”   

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

 

    

 

  

      

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

      

      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

 

                OSTORHÁZINÉ DR. KÓRIK ZSUZSANNA 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2019. ……………………. 

                

                    

                                            OSTORHÁZINÉ DR. KÓRIK ZSUZSANNA S.K. 

                                 JEGYZŐ 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 3. számú határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

104/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

4.  Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét. 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:  Szőke Zoltán polgármester  

    Moravszki Zsoltné intézményvezető 
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                                      104/2019.(III.28.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

TISZAVASVÁRI  EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

      

      

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

  „Nemleges”   

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

 

    

 

  

      

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

      

      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

      

                           MORAVSZKI ZSOLTNÉ 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2019. ……………………. 

                

                     

                        MORAVSZKI ZSOLTNÉ S.K. 

               INTÉZMÉNYVEZETŐ 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 4. számú határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

105/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a 

jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az igazgatót a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az igazgatót, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény igazgatóját. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                           Felelős:  Szőke Zoltán polgármester 

                                            Bohács József igazgató 
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                                   105/2019.(III.28.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 2019. ÉVI 

KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

      

      

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

  „Nemleges”   

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

 

    

 

  

      

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

      

      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

   BOHÁCS JÓZSEF 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2019. ……………………. 

                

                     

                          BOHÁCS JÓZSEF S.K. 

         IGAZGATÓ 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 5. számú határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2018.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A Tiszavasvári Városi Kincstár 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Városi Kincstár 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a mb. igazgatót a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri a mb. igazgatót, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény mb. igazgatóját. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                             Felelős:  Szőke Zoltán polgármester 

         Czirjákné Szabó Erika mb. igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 461 

 106/2019.(III.28.) KT.SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

TISZAVASVÁRI VÁROSI KINCSTÁR 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

      

      

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

  „Nemleges”   

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

      

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

      

      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

      

                                                                                                                                                                                          

                        CZIRJÁKNÉ SZABÓ ERIKA 

 

TISZAVASVÁRI, 2019. ……………………. 

                

                     

                                CZIRJÁKNÉ SZABÓ ERIKA S.K. 

           MB. IGAZGATÓ 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 6. számú határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

107/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi összesített közbeszerzési 

tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

                            Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető 
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      107/2019.(III.28.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2019. ÉVI 

KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés 
Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

gáz 
Nyílt Európai 

Uniós 
2019. április 

2019.10.01.-

20121.10.01. 
Nem 

villamos energia 
Nyílt Európai 

Uniós 
2019. április 

2020.01.01.-

2021.01.01. 
Nem 

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

      

      

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

 

    

 

  

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

      

      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

 

 
   

 
 

                                                                                    NÁCSÁNÉ DR. KALÁN ESZTER HAJNALKA 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2019. ……………………. 

                

                     

                                            NÁCSÁNÉ DR. KALÁN ESZTER HAJNALKA S.K. 

        INTÉZMÉNYVEZETŐ 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 7. számú határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

108/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Bölcsőde 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                 Felelős:          Szőke Zoltán polgármester 

 Reznek Istvánné intézményvezető 
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                                         108/2019.(III28.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

      

      

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

  „Nemleges”   

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

      

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

      

      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

      

                                 REZNEK ISTVÁNNÉ 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2019. ……………………. 

                

                     

                             REZNEK ISTVÁNNÉ S.K. 

               INTÉZMÉNYVEZETŐ 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 8. számú határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

109/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 2/2019.(III.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  

törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2019. évi közbeszerzési 

tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                   Felelős:        Szőke Zoltán polgármester 

                                                                                                        Gáll Antalné – A Kft. ügyvezetője 
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       109/2019.(III.28.) KT.SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

2019. évi közbeszerzési terve 
 

            

  A közbeszerzés tárgya 

és mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzésse

l 

összefüggésbe

n előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításána

k tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítéséne

k várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Rész száma I. 

Elnevezés: 

TEJTERMÉKEK 

15500000

-3 

Közösségi 

értékhatár

t elérő 

Kbt.2.rés

z XV. 

fejezet 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

 

 

2017.05.hó 

 

A szerződés 

aláírását 

követő 12 

hónap 

nem 

Rész száma II. 

Elnevezés: KENYÉR, 

PÉKSÜTEMÉNY 

15810000

-9 

Rész száma III. 

Elnevezés: TŐKEHÚS 

15113000

-3 

15111000

-9 

Rész száma IV. 

Elnevezés: 

BAROMFI HÚS ÉS 

HÚSKÉSZÍTMÉNYE

K, 

HAL 

15112000

-6 

15130000

-8 

15211000

-0 

Rész száma V. 

Elnevezés: MIRELIT 

ZÖLDSÉG, 

GYÜMÖLCS  

15896000

-5 

Rész száma VI. 

Elnevezés:  

FRISS ZÖLDSÉG, 

GYÜMÖLCS 

15300000

-1 

Rész száma 6 

Elnevezés: 

SZÁRAZÁRU 

15000000

-8 

       



 468 

 II. Építési beruházás           

       

       

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
  

 
    

 
  

       

       

IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
 

       

       

Tiszavasvári, 2019. március 18. 

 

 

 

                                            GÁLL ANTALNÉ S.K.   

           ÜGYVEZETŐ 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 9. számú határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

110/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 7/2019.(III.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  

törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2019. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget. 

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

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                Felelős:      Szőke Zoltán polgármester 

                                                                                                  dr. Groncsák Andrea a Kft. ügyvezetője 
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                                   110/2019.(III.28.) KT.SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

2019. évi közbeszerzési terve 
 

  A 

közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. 

Árubeszerzés 

 
    

 
  

      

      

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

 
  

               
 

 
 

   „Nemleges”   

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

 

    

 

  

      

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

      

      

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

      

      

 

                                                        DR. GRONCSÁK ANDREA S.K 

          ÜGYVEZETŐ 
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 10. számú határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

111/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely a 4/2019.(III.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 

 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  

törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2019. évi 

közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:   Szőke Zoltán polgármester 

                                                                                       Dojcsákné Pásztor Erika a Kft. ügyvezetője 
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                   111/2019.(III.28.) KT..SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

2019. évi közbeszerzési terve 
 

  A 

közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. 

Árubeszerzés 

 
    

 
  

      

      

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

      

      

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

 

    

 

  

       

„Nemleges”                
   

      

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

      

      

V. 

Szolgáltatási 

koncesszió 

   

 

 

      

      

 

                                                                                   DOJCSÁKNÉ PÁSZTOR ERIKA S.K. 

                                 ÜGYVEZETŐ 
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Tárgy (27.np.): Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére támogatás biztosítása a 

beolvadással kapcsolatos működési kiadások fedezésére.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

112/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 
 

(amely a 8/2019.(III.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 
 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére támogatás biztosítása a beolvadással kapcsolatos  

működési kiadások fedezésére 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári 

Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft.  (továbbiakban: Tiva-Szolg Kft.) tulajdonosa 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Tiva-Szolg Kft. részére 580.000 Ft összegű vissza nem térítendő 

működési célú támogatást biztosít a határozat mellékletében szereplő megállapodás alapján.  

 

2. A támogatás kizárólag a Tiszavasvári Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft., Tiva-Szolg Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos 

működési célú kiadásokra használható fel.  

 

3. A támogatás 2019. szeptember 30. napjáig használható fel.  

 

4. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót legkésőbb 2019. október 21. napjáig köteles 

eljuttatni az Önkormányzathoz 

 

5. Felkéri a polgármestert és a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjét a megállapodás aláírására.  

 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. 

 

Határidő:  azonnal és esedékességkor                        Felelős:       Szőke Zoltán polgármester 

                                                                                                  dr. Groncsák Andrea ügyvezető 
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           112/2019.(III.28.) Kt. számú határozat melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

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

másrészről Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű 

Társaság (4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.) képviseletében dr. Groncsák Andrea ügyvezető, 

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

mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2019. (III.28.) 

Kt. számú határozata alapján a Támogatott részére 580.000 Ft összegű vissza nem 

térítendő működési célú támogatást biztosít. 

 

2. A támogatás kizárólag a Tiszavasvári Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő 

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft., Tiva-Szolg Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos működési 

célú kiadásokra használható fel.  

 

3. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 

követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 

4. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés 

lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban 

Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen 

szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 

5. A támogatás folyósítása a Támogatott részére egyösszegben történik, a 3. pontban 

rögzítettek teljesítését követő 3 munkanapon belül, a Támogatott 68700016-10131501-

00000000 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással.   

 

6. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2019. szeptember 30.-ig használhatja fel.  

 

7. A Támogatott a folyósított támogatással legkésőbb 2019. október 21. napjáig köteles 

elszámolni a Támogató felé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§., 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.11.) 

Kormányrendelet 93.§.-ában foglaltak szerint. 

                                

8. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem a 2. pontban rögzítettek szerint 

felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül 

visszautalni a Támogató 11744144-15404761-00000000 számú pénzforgalmi számlájára. 
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9. Amennyiben a Támogatott jelzi, vagy a Támogatónak egyéb módon tudomására jut, hogy a 

Támogatott a támogatás összegét nem a jelen megállapodásban meghatározott célra 

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

folyósított összeget egyösszegben 10 napon belül visszafizetni a Támogató 11744144-

15404761-00000000 számú pénzforgalmi számlájára a folyósítás napjától a visszatérítés 

napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt 

összegben.  

 

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

 

11. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, 

címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

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

a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

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

jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2019…………………. 

 

 

 

 

                Szőke Zoltán                                                         dr. Groncsák Andrea  

                polgármester                                                                   ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                     Tiszavasvári Településszolgáltatási és  

Vagyonkezelői Korlátolt Felelősségű  

                    Társaság                   

                                                                                     

                  Támogató                                                              Támogatott 
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Tárgy (28.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. részére biztosítandó felhalmozási célú támogatásról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megjegyezte, hogy ezen napirendi pont esetében is egy támogatási lehetőség áll rendelkezésre, ami 

egy kicsit komfortosabbá teszi a körülményeket. Ha a testület elfogadja az előterjesztést abban az 

esetben klímaberendezés beszerzésére és tíz darab forgószék beszerzésére kerülne sor. Amennyiben 

a jövőben lehetőség nyílik rá, akkor további támogatásokat is szeretne biztosítani az önkormányzat. 

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

113/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely az 5/2019.(III.28.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítandó 

felhalmozási célú támogatásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva a Tiszavasvári Egészségügyi 

Nonprofit Kft. részére biztosítandó felhalmozási célú támogatással kapcsolatban az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 

részére 650.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást biztosít, melyből az alábbi 

beszerzéseket hajthatja végre a Kft: 
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- 2 db inverteres klímaberendezés beszerzése és telepítése;                         

 

- 10 db irodai szék beszerzése;                               

                 (9 db a Védőnői Szolgálathoz, 1 db a vérvételi helyre) 

 

2. A támogatás lehívása érdekében a beszerzésekről szóló számlák Önkormányzathoz történő 

végső benyújtási határideje: 2019. május 6. A számlák Kft. által történő kiegyenlítésének 

végső határideje: 2019. május 10. 

 

3. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a Kft. legkésőbb 2019. május 20.-ig köteles 

eljuttatni az önkormányzathoz.  

 

4. Felkéri a polgármestert és a Kft. ügyvezetőjét a mellékletben szereplő megállapodás 

aláírására.  

 

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

 

Határidő: azonnal és esedékességkor  Felelős:  Szőke Zoltán polgármester   

                  

                      Dojcsákné Pásztor Erika-a Kft. ügyvezetője 
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            113/2019.(III.28.) Kt. számú határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 

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

másrészről  Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.) képviseletében Dojcsákné Pásztor Erika 

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

alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2019. 

(III.28.) Kt. számú határozata alapján a Támogatott részére a 2. pontban felsorolt 

felhalmozási célú kiadásokra 650.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást biztosít. A 

támogatási összeg a beszerzés során felmerülő Általános Forgalmi Adót is tartalmazza. 

 

2. A támogatás az alábbi célokra használható fel: 

 

      -2 db inverteres klímaberendezés beszerzése és telepítése;                             

                                 

     -10 db irodai szék beszerzése;                                          

           (9 db a Védőnői Szolgálathoz, 1 db a vérvételi helyre) 

 

3. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó 

Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 

követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.  

 

4. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt 

köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés 

lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban 

Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen 

szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 

5. A támogatás folyósítása a Támogatott részére a beszerzésekről szóló számlák eredeti 

példányának a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztálya részére 

történő bemutatását követő 3 munkanapon belül történik. A folyósított támogatási 

összeg a 2. pontban rögzített összeget figyelembe véve a bemutatott számla bruttó 

végösszegével megegyező. Amennyiben a bemutatott számlák együttes összege a 650.000 

Ft-ot meghaladja, folyósításra akkor is csak az 1. pontban rögzített támogatás kerül 

maximum. A folyósítás módja: átutalás a Támogatott 11600006-00000000-67732160 

számú pénzforgalmi számlája javára.  

 

6. A támogatás lehívása érdekében a számlák Önkormányzathoz történő végső benyújtási 

határideje: 2019. május 6. A számlák Kft. által történő kiegyenlítésének végső határideje: 

2019. május 10.  
 



 479 

7. A Támogatott a folyósított támogatással legkésőbb 2019. május 20 napjáig köteles 

elszámolni a Támogató felé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§., 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.11.) 

Kormányrendelet 93.§.-ában foglaltak szerint, továbbá köteles csatolni a beszerzett 

eszközök állományba vételéről szóló dokumentumokat.      

 

8. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem a 2. pontban rögzítettek szerint 

felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül 

visszautalni a Támogató 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára legkésőbb 

2019. május 31. napjáig. 

 

9. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható. 

 

10. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, 

címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

11. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

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

a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

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

jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2019…………………. 

 

 

                Szőke Zoltán                                                   Dojcsákné Pásztor Erika  

                polgármester                                                                  ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                       Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató   

Közhasznú Nonprofit Kft. 

                   

                Támogató                                                                          Támogatott 
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Tárgy (29.np.): Előterjesztés városi sportlétesítmények használati szabályzatairól.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

114/2019. (III. 28.) Kt. számú 

határozata 

 

Városi sportlétesítmények használati szabályzatairól 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

VIII. Jóváhagyja a jelen határozat 1-4. sz. mellékleteit képező Városi sportlétesítmények 

használati szabályzatait, az abban foglalt tartalommal, és hozzájárul az abban meghatározott 

díjtételek alkalmazásához 2019. április 1-jétől.  

 

IX. Az új használati szabályzatok hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 

korábbi, érvényben lévő 269/2014 (XII.11.) KT. sz. és 256/2015. (XI. 26.) KT. sz. határozatokkal 

elfogadott használati szabályzatokat.  

 

X. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Városi Kincstár vezetőjét. 

 

XI. Felkéri a Városi Kincstár vezetőjét, hogy a használati szabályzatokat az adott 

sportlétesítményekben jól látható helyen függessze ki a látogatók tájékoztatása céljából.  

 

 

Határidő: azonnal illetve 2019. április 1.    Felelős: Szőke Zoltán 

            polgármester és  

Városi Kincstár vezetője 
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1. melléklet „Városi sportlétesítmények használati szabályzatairól” szóló 114/2019.(III. 28.) Kt. számú határozathoz 

HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 
a Tiszavasvári 2287/12 hrsz. alatt (gyári lakótelepen) kialakított streetball és teniszpálya, 

valamint a hozzájuk kapcsolódó pihenőhely használatára  

 

STREETBALL (SZABADTÉRI KOSÁRLABDA) PÁLYA 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 
 

Használati szabályok: 

 

 A pályát kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni. 

 A pálya kizárólag sport célra használható.  

 A pálya csak az arra alkalmas sportcipőben és megfelelő ruházatban, rendeltetésének 

megfelelően használható. Utcai cipő használata tilos! 

 A pálya felületét óvni kell a durva behatásoktól. 

 Szigorúan tilos a palánkokra felmászni. 

 Szigorúan tilos a gyűrűre felkapaszkodni, azon lógni. 

 Tilos a pályára kerékpárral, motorral és gépjárművel rámenni. 

 A pálya területén és a pálya 5 méteres körzetében dohányozni, gyufát és cigarettát eldobni 

TILOS! 

 Tilos a pálya területén enni, rágógumizni és azt eldobni. 

 Tilos a pálya területére üveget bevinni. 

 Tilos a pálya területére kutyát, vagy más állatot bevinni. 

 A pálya területére bemenni csak a kapun keresztül, illetve a teniszpálya felől kialakított 

ajtón szabad. 

 A pálya és a pálya környékének tisztaságára ügyelni kell, szemetet eldobni tilos. 

 A pályát mindenki csak saját felelősségére, a használati és tisztasági szabályok szigorú 

betartásával használhatja. A rongálás anyagi kártérítést vonhat maga után. 

 A streetball pálya területén, vagy környezetében őrizetlenül hagyott értékekért, tárgyakért, 

felszerelésekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.  

 A pálya rendeltetésszerű használatát és a tisztasági szabályok betartását az üzemeltető 

jogosult ellenőrizni.  

 A pálya használata közben keletkezett sérülésekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. 

  

Nyitvatartási idő: 

 

Hétköznapokon: 8.00 - 18.00 óra között előre egyeztetett időpontban
 
 

Hétvégén:  9.00 - 18.00
  
óra között előre egyeztetett időpontban 

Ünnepnapokon:  ZÁRVA 

 

Használati díj: 1.000.-Ft/óra/pálya 

 

 

Ingyenes használat:   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 93/2017.(IV.27.) Kt. sz. határozata alapján a Tiszavasvári Sport 

Klub a Streetball pálya ingyenes használatára jogosult az alábbiak szerint: 

 

Hétköznapokon:   8.00  - 16.00 óra között maximum 2 óra időtartamban,  

mely éves szinten a 200 órát nem haladhatja meg, továbbá 
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Hétvégén  

és tanítási szünetben:  a Sportszervezet által igényelt időintervallumban,  

kiemelten a kosárlabda sportághoz kötődő felkészítés  

és rendezvények lebonyolítása céljából. 

 

A pálya foglalása:  A Városi Kincstár sportkoordinátoránál  

a használatot megelőzően legalább 12 órával 

(távollétében: Sportcsarnok ügyelet: 30/753-9727) 

E-mail: sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu 

mailto:sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu
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TENISZPÁLYA 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 
 

Használati szabályok: 

 

 A pályát kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni. 

 A pálya kizárólag teniszjátékra használható. 

 A pálya csak az arra alkalmas teniszcipőben, vagy egyéb sportcipőben és megfelelő 

ruházatban, rendeltetésének megfelelően használható. Utcai cipő használata tilos! 

 A pálya felületét óvni kell a durva behatásoktól. 

 Tilos a pályára kerékpárral, motorral és gépjárművel rámenni. 

 A pálya területén és a pálya 5 méteres körzetében dohányozni, gyufát és cigarettát eldobni 

TILOS! 

 Tilos a pálya területén enni, rágógumizni és azt eldobni. 

 Tilos a pálya területére üveget bevinni. 

 Tilos a pálya területére kutyát, vagy más állatot bevinni. 

 A pálya területére bemenni kizárólag a kialakított ajtón szabad. 

 A pálya és a pálya környékének tisztaságára ügyelni kell, szemetet eldobni tilos. 

 A pályát mindenki csak saját felelősségére, a használati és tisztasági szabályok szigorú 

betartásával használhatja. A rongálás anyagi kártérítést vonhat maga után. 

 A teniszpálya területén őrizetlenül hagyott értékekért, tárgyakért, felszerelésekért a pálya 

üzemeltetője felelősséget nem vállal.  

 A pálya használata közben keletkezett sérülésekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. 

 

Nyitvatartási idő: 

 

Hétköznapokon: 8.00 - 22.00
  
óra között előre egyeztetett időpontban 

Hétvégén:  9.00 - 18.00
  
óra között előre egyeztetett időpontban 

Ünnepnapokon:  ZÁRVA 

 

Pálya használati díj: 

Pályavilágítás nélkül (természetes fénynél):   1.000.-Ft/óra 

Pályavilágítással:       1.500.-Ft/óra 

 

A pálya foglalása:  A Városi Kincstár sportkoordinátoránál  

a használatot megelőzően legalább 12 órával 

(távollétében: sportcsarnok ügyelet: 30/753-9729) 

E-mail: sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu 

mailto:sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu
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PIHENŐHELY 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 
 

Használati szabályok: 

 

 A streetball és a teniszpálya között kialakított szabadtéri főzésre is alkalmas pihenőhelyet 

kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni. 

 A pihenőhely igénybe vehető baráti összejövetelek, céges rendezvények, sportolással 

összekötött szabadtéri főzés céljából. A területen 3 db kültéri ping-pong asztal is 

rendelkezésre áll.  

 A pihenő területén és 5 méteres körzetében dohányozni, gyufát és cigarettát eldobni TILOS! 

 A tűzgyújtás és a szabadtéri főzés kellékeit az igénybevevőnek kell biztosítania. 

 A pihenő területén érvényes tűzgyújtási szabályok:  

 A kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés kizárólag a tűz állandó felügyelete mellett 

végezhető. 

 A szabadban meggyújtott tüzet TILOS felügyelet nélkül hagyni és minden esetben 

gondoskodni kell megfelelő mennyiségű oltóanyagról.  

 Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet 

gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.  

 Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors 

továbbterjedésének. 

 A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. 

 Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység 

tűzvédelmi bírságot von maga után. 

 A területet elhagyni csak a tűz maradéktalan eloltását követően lehet.  

 A pihenő területére kutyát, vagy más állatot bevinni csak előzetes egyeztetés és 

engedélyezés alapján szabad.  

 A pihenő területére bemenni kizárólag a kapun keresztül, vagy a teniszpálya felől kialakított 

ajtón szabad. 

 A pihenőhely használata közben keletkezett hulladékot az igénybevevő köteles elszállítani. 

 A pihenőt mindenki csak saját felelősségére, a használati és tisztasági szabályok szigorú 

betartásával használhatja. A rongálás anyagi kártérítést vonhat maga után. 

 A pihenőhely területén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, felszerelésekért a terület 

üzemeltetője felelősséget nem vállal.  

 

Nyitvatartási idő: előzetes egyeztetés alapján 

 

Használati díj: 

 

Pihenőhely, szabadtéri főzőhely  

és ping-pong asztalok:                 3.000.-Ft/nap (alkalom) 

Teljes terület (Pihenőhely, Streetball pálya és/ 

vagy Teniszpálya):     1.000.-Ft/fő,  

de minimum 5.000.-Ft/nap (alkalom) 

 

A pihenőhely foglalása: A Városi Kincstár sportkoordinátoránál  

a használatot megelőzően legalább 12 órával 

(távollétében: sportcsarnok ügyelet: 30/753-9729) 

E-mail: sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu 

 

 

mailto:sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu
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A sportlétesítmények használati díjának befizetése - szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a 

használatot megelőzően esedékes. A befizetés történhet számla alapján az üzemeltető részére 

történő átutalással, készpénzben az üzemeltető 4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. sz. alatti 

házipénztárába történő befizetéssel, illetve készpénzben, nyugta ellenében a sportkoordinátor 

részére történő megfizetéssel. 
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2. melléklet „Városi sportlétesítmények használati szabályzatairól” szóló 114./2019.(III. 28.) Kt. számú 

határozathoz 

TENISZPÁLYA 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 
1. A pálya nyitva tartása:  

Hétköznapokon:  8:00 – 22:00 óra között előre egyeztetett időpontban 

Hétvégén:   9:00 – 18:00 óra között előre egyeztetett időpontban 

Ünnepnapokon: ZÁRVA 

 

2. A pálya bérleti díj fejében vehető igénybe az érvényes díjszabás alapján: 1.000 Ft/óra, A 

bérleti díj tartalmazza az öltőzők és mosdóhelyiségek használatát is. A pálya igénybevétele 

világítással: 1.500.-Ft/óra. 

 

3. A pálya igénybevételét a pályagondnokkal kell egyeztetni és előre megfizetni, mely rögzített 

időtartamra szól. A bérleti díj befizetése a Városi Kincstár részére történik. 

 

4. A pályagondnok feladata az öltőzőkben, zuhanyzókban a használat után a világítás 

lekapcsolása, valamint a rendeltetésszerű használat ellenőrzése és felügyelete. 

 

5. A teniszpálya kizárólag teniszjátékra használható. 

 

6. A pálya csak az arra alkalmas teniszcipőben, vagy egyéb sport teremcipőben és megfelelő 

ruházatban, rendeltetésének megfelelően használható. Utcai cipő használata tilos! 

 

7. A pálya használata során a pályában, vagy egyéb berendezési tárgyakban okozott kárt a 

rongálónak meg kell térítenie. 

 

8. A használat befejeztével a bérlő köteles a pályát tiszta, rendeltetésszerű állapotban hagyni. 

 

9. A pálya területére állatokat bevinni tilos! 

 

10. A teniszpálya területén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, felszerelésekért a pálya 

üzemeltetője nem vállal felelősséget. 

 

11. A pálya területén és a pálya 5 méteres körzetében dohányozni, gyufát és cigarettát eldobni 

TILOS! 

 

A pálya foglalása:  A Városi Kincstár sportkoordinátoránál  

a használatot megelőzően legalább 12 órával 

(távollétében: sportcsarnok ügyelet: 30/753-9729) 

E-mail: sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu 

                                    http://www.varosisportcsarnok.hu/cikkek/teniszpalya/palyabeosztas/ 

 

Üzemeltető: Teniszpálya címe: 

Városi Kincstár Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Wesselényi u. 1. 

4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.     

 

 

 

 

mailto:sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu
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3. melléklet „Városi sportlétesítmények használati szabályzatairól” szóló 114./2019.(III. 28.) Kt. számú 

határozathoz 

SPORTCSARNOK 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 
 

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

1. A használati szabályzat betartása mindenki részére (dolgozók, sportolók, szervezők, 

látogatók, stb.) kötelező. 

2. A szabályzat területi hatálya a Sportcsarnok telekrajzi határán belül, a csarnokot körülvevő 

tereken, parkolóban is érvényes.  

3. A Sportcsarnokot nyitva tartási időben – zártkörű rendezvények, iskolai testnevelés órák és 

tartósan bérelt időpontok kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti 

szolgáltatásait, részt vehet a rendezvényeken, a tömegsport közösségek munkájában. 

4. A Sportcsarnokot bármely állampolgár, sportszervezet, vagy intézmény előzetes egyeztetés 

és szerződéskötés alapján veheti igénybe, melyért a fenntartó által elfogadott díjakat köteles 

megfizetni. 

5. Belépődíjas rendezvények esetében a jegyváltás kötelező. 

6. A Sportcsarnok zavartalan működtetése érdekében minden látogató köteles a közösségi és 

társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartást tanúsítani. 

7. Az épület berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő 

használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak kötelessége. A 

berendezésekben okozott esetleges károkért az ebben vétkes látogató anyagi felelősséggel 

tartozik.  

8. A Sportcsarnok épületében a dohányozás és nyílt láng használata TILOS! A Sportcsarnok 

területén dohányozni kizárólag a dohányzásra kijelölt helyen szabad. A csikkeket a 

kihelyezett tárolóedényekben kell elhelyezni. 

9. A Sportcsarnok teljes területén, beleértve a parkoló és külterületeket is, tilos a szemetelés. A 

szemetet a kihelyezett tárolóedényekben kell elhelyezni. 

10. Az elektromos kapcsolót, illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezeteket 

kizárólag a Sportcsarnok személyzete kezelheti! 

11. Az öltözőkbe, a lelátóra és a játéktérre üveges és dobozos italt bevinni tilos! 

12. A Sportcsarnok berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége figyelmeztetni, és az 

esetleges kár keletkezését megakadályozni! 

13. A Sportcsarnok területén az üzemeltető, a szervező és a rendezvény biztosításával megbízott 

személyek jogosultak a rendzavarókkal, vagy mások számára megbotránkoztató módon 

viselkedőkkel szemben eljárni. Jogosultak továbbá ezen személyeket a Sportcsarnok 

területének elhagyására felszólítani, végső esetben a területről eltávolíttatni, kitiltani. 

14. A Sportcsarnok területére TILOS bevinni tiltott önkényuralmi jelképet, valamint a 

közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket. Tilos bevinni mindenféle szúró, vágó 

eszközt, petárdát, egyéb pirotechnikai eszközöket, lőfegyvert, üveget, műanyag palackot, 

zsebkést, csavarhúzót, hajlakkot, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget 

veszélyeztető tárgyat, továbbá mások iránti gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót, 

vagy egyéb jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet. 

 

15. A bejáratnál kötelező a lábbelik alapos, gondos megtisztítása, különösen az esős, sáros, 

havas időszakban. 

16. A létesítmény területére élőállatot - a vakvezető kutya kivételével - bevinni szigorúan tilos! 
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17. A Sportcsarnokban, illetve a hozzátartozó helyiségekben, továbbá a külső udvari területen 

elhelyezett értéktárgyakért (pld. kerékpár, ruházat, telefon stb.) a Sportcsarnok üzemeltetője 

felelősséget nem vállal! 

18. A Sportcsarnok területén sport, vagy egyéb, nem az üzemeltető tulajdonában, vagy 

kezelésében lévő eszközöket kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján lehet tárolni. 

A tárolási engedéllyel elhelyezett eszközökért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem 

vállal.  

19. Iskolai tanórák alatt, illetve diáksport rendezvényeken a tanulók csak tanári felügyelettel 

tartózkodhatnak a Sportcsarnokban.  

20. A bérbevevő jogosult a használat időtartama alatt a Sportcsarnokot rendeltetésének és a szerződésben 

megfogalmazott célnak megfelelően használni, az épület használata során köteles a köztisztasági, 

környezetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat betartani. 

21. A használati szabályzat betartatásáért az üzemeltető, a mindenkori bérlő, illetve a 

rendezvény szervezője tartozik felelősséggel.  

22. Az üzemeltető a személyi és vagyonbiztonság megteremtése érdekében a Sportcsarnok 

területén elhelyezett kamerarendszer alkalmazásával a hatályos jogszabályok alapján 

felvételeket készíthet. 

 

 

II. JÁTÉKTÉR, KÜZDŐ TÉR HASZNÁLATA 

 

1. A játéktérre (küzdőtérre) utcai cipőben belépni tilos. A játéktéren kizárólag olyan 

sportcipőben lehet tartózkodni, amely a sportparketta állagában semmiféle kárt nem okoz, 

azon maradandó nyomot nem hagy.  

2. Az utcai cipő használata a játéktéren kizárólag a parketta védelmére szolgáló PVC burkolat 

lerakását követően, nem sportcélú rendezvények idején megengedett.  

3. A játéktéren kizárólag olyan tevékenység, sporttevékenység folytatható, amely a csarnok 

általános rendeltetésének megfelelő, illetve a Sportcsarnok vezetésével előre egyeztetett. 

4. Tilos a játéktéren bármiféle olyan jelölést, csíkozást, karcolást, tájékozódási pontot 

elhelyezni, amely könnyen, gyorsan és egyszerűen, maradandó nyom nélkül el nem 

távolítható. 

5. A használati (sport) eszközöket a használat után a játéktérről az eredeti helyére vissza kell 

állítani, a tároló helyekre vissza kell vinni.  

6. Tilos a játéktéren kívül bárhol labdával bemelegíteni. 

7. Tilos a labdák falhoz, térelválasztó rendszerhez rugdosása, dobálása, és minden olyan 

tevékenység, amely a falazat és az ajtók, ablakok tisztaságát, épségét veszélyeztetné. 

8. Tilos a kihelyezett reklámtáblák, reklámanyagok rongálása, elmozdítása. 

9. A játéktérre az előre megállapított, illetve megállapodás szerinti időpontban lehet belépni. 

10. A játékteret az előre megállapított, illetve megállapodás szerinti időpontban pontosan el kell 

hagyni, oly módon, hogy a felhasznált eszközök visszahelyezése is ez időponton belül 

történjen meg. Amennyiben a játéktér késedelmes elhagyásából bármiféle hátránya 

keletkezik a következő használónak, bérlőnek vagy az intézmény üzemeltetőjének, az 

üzemeltető jogosult és köteles plusz 1 óra használati díjat kiszámlázni. A késedelmesen 

távozó nem jogosult a kiszámlázott plusz 1 óra igénybevételére.  

 

III.  PÁLYARENDSZABÁLYOK RENDEZVÉNYEK ESETÉN 

 

1. A nézőtéren csak a Sportcsarnok befogadóképességének megfelelő számú (730 fő) vendég 

tartózkodhat.  

2. A nézőtéren 2 fő tűzoltó és 2 fő rendőr részére szabad ülőhelyet kell fenntartani.  

3. A néző a Sportcsarnokba akkor léptethető be, ha 

- érvényes jeggyel, bérlettel vagy meghívóval rendelkezik, 



 489 

- nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt, 

- nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanó eszközt, 

követ és egyéb - az emberi életet és testi épségét veszélyeztető – az I. rész 14. pontban 

felsorolt eszközt, illetve tárgyat. 

4. A rendezők kötelesek a nézők beléptetése során ruházat- és csomagátvizsgálást végezni. 

5. A nézők tudomásul veszik, hogy a fenti rendelkezések megszegése vagy be nem tartása 

esetén még érvényes belépőjegy, illetve meghívó birtokában sem léphetnek a sportcsarnok 

területére.  

6. A nézők tudomásul veszik, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a 

Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 

7. A nézők kötelesek a sportrendezvény rendjét megtartani, a rendezők utasításait betartani. A 

Pályarendszabályok megszegése, illetve szándékos rendbontás esetén a rendezők 

eltávolíthatják a nézőt a helyszínről, amely a mérkőzések látogatásától való eltiltás 

lehetőségét vonja maga után. 

8. A Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a 

károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Ptk-nak a kártérítésre vonatkozó általános 

szabályai szerint felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző 

szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. 

9. A szervező köteles megtenni, vagy az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan 

intézkedést, amely a rendezvényen résztvevők egészségügyi, személyi és 

vagyonbiztonságának megóvása, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges. 

10. A Sportcsarnok 4 kijáratát és 4 vészkijáratát a rendezvények ideje alatt szabadon kell 

hagyni, valamint az ajtóknak nyitható állapotban kell lenniük.  

 

IV. AZ ÖLTÖZŐK ÉS A VIZESBLOKK HASZNÁLATA 

 

1. A hazai és a vendégcsapatok sportolói a versenyek, mérkőzések előtt 1 órával, az edzések 

előtt fél órával, a testnevelés órára érkező diákok az óra kezdete előtt 10 perccel foglalhatják 

el a részükre kijelölt öltözőket.  

2. Az öltözők kulcsait csak az intézmény dolgozói adhatják ki az arra illetékes csapatvezető, 

edző, nevelő, vagy bérlő részére.  

3. A megállapított edzésidő betartása mindenki számára kötelező. Az edzés, mérkőzés végén 

az öltözők kulcsait az intézmény jelenlévő dolgozójának kell átadni. 

4. A kiírt használati időtartamban az öltözők elhagyására 20 perc áll rendelkezésre. 

 

5. A mosdókat és az illemhelyeket mindenkor az elvárható kulturált emberi viselkedésformák 

szerint lehet használni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaság fenntartására. 

6. Kérjük, takarékoskodjon a kézmosó szappannal, WC papírral, ne pazarolja a vizet.  

A WC papírt és a szappant a rendezvény szervezői biztosítják, nem a Sportcsarnok 

személyzete. 

7. A keletkezett hulladékot az arra rendszeresített tárolókban kell elhelyezni. 

 

A SPORTCSARNOK NYITVATARTÁSA 

 

Hétköznapokon:   8.00 - 22.00 óráig 

Hétvégén és ünnepnapokon: 
  

a mérkőzések és rendezvények időpontjaiban 

 

 

A Sportcsarnokban található büfé bérbeadására és üzemeltetésére külön bérleti szerződés 

vonatkozik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

 

HASZNÁLATI DÍJAK 
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- tömeg-, verseny és diáksport céljára  6.600.-Ft/óra 

- oldalterület használata   1.100.-Ft/óra 

- kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató 

  tevékenység céljára   

 

16.500.-Ft/óra 

- salakpálya   5.500.-Ft/óra 

- hirdetések, reklámfelület bérbeadása              10.000.-Ft/m
2
/év 

- lelátó bérlése    50.000.-Ft/db/alkalom 

- színpad 20.000.-Ft/nap 

- eredményjelző kezelőszemélyzettel   1.000.-Ft/óra 

- műanyag szék      100.-Ft/db 

- iroda bérlet   1.000.-Ft/óra 

 

INGYENES HASZNÁLAT 

 

1. Az üzemeltető évente egy alkalommal ingyen bocsátja rendelkezésre valamennyi 

önkormányzati intézmény, valamint az Önkormányzat illetékességi területén működő oktatási-

nevelési intézmény számára a Városi Sportcsarnok épületét függetlenül attól, hogy bevételes 

vagy ingyenes rendezvényt szervez. 

2. Ezen kívül valamennyi rendezvény esetén a szabályzatban meghatározott bérleti díj fizetendő. 

3. Az üzemeltető az 1. pont szerinti rendezvény előtt ingyenes próbalehetőséget biztosít, amely 

próbák maximális időtartama a 6 órát nem haladhatja meg. 

4. Bevételes rendezvénynek minősül valamennyi olyan program, amikor az adott intézmény 

anyagi haszonra tesz szert. 

5. Az üzemeltető a Tiszavasvári Város Önkormányzata által szervezett rendezvényekre, 

előadásokra, valamint az azokra vonatkozó próbákra minden esetben térítésmentesen bocsátja 

rendelkezésre a Sportcsarnok épületét. 

6. Fentieken túl a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§. (13) bekezdése, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 

bekezdés 15. pontjára tekintettel a polgármester saját hatáskörben dönthet a Sportcsarnok 

ingyenes használatba adásáról. 
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4. melléklet „Városi sportlétesítmények használati szabályzatairól” szóló 114/2019.(III. 28.) Kt. számú határozathoz 

A Tiszavasvári Fehértói u. 2/b. szám alatti  

 

SPORTPÁLYA 

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 
 

Használati szabályok: 

 

 A pályát kizárólag előzetes egyeztetés és szerződéskötés alapján lehet igénybe venni. 

 A pálya kizárólag sport célra használható.  

 A pálya csak az arra alkalmas sportcipőben és megfelelő ruházatban, rendeltetésének 

megfelelően használható. Utcai cipő használata tilos! 

 A pálya felületét óvni kell a durva behatásoktól. 

 Tilos a pályára kerékpárral, motorral és gépjárművel rámenni. 

 A pálya területén és a pálya 5 méteres körzetében dohányozni, gyufát és cigarettát eldobni 

TILOS! 

 Tilos a pálya területén enni, rágógumizni és azt eldobni. 

 Tilos a pálya területére üveget bevinni. 

 Tilos a pálya területére kutyát, vagy más állatot bevinni. 

 A pálya területére bemenni csak az arra kialakított bejáraton keresztül szabad. 

 A pálya és a pálya környékének tisztaságára ügyelni kell, szemetet eldobni tilos. 

 A pályát mindenki csak saját felelősségére, a használati és tisztasági szabályok szigorú 

betartásával használhatja. A rongálás anyagi kártérítést vonhat maga után. 

 A sportpálya területén, vagy környezetében őrizetlenül hagyott értéktárgyakért, 

felszerelésekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.  

 A Sportpálya területén sport, vagy egyéb, nem az üzemeltető tulajdonában, vagy 

kezelésében lévő eszközöket kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján lehet tárolni. 

A tárolási engedéllyel elhelyezett eszközökért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem 

vállal.  

 A pálya rendeltetésszerű használatát és a tisztasági szabályok betartását az üzemeltető 

jogosult ellenőrizni.  

 A pálya használata közben keletkezett sérülésekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. 

  

Nyitvatartási idő: előzetes egyeztetés alapján 

 

Használati díj:  

 

- tömeg-, verseny- és diáksport céljára  6.600 Ft/óra 

- edzőpálya      6.000 Ft/óra 

- faház bérlése     4.000 Ft/óra 
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Ingyenes használat:  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva 182/2018.(VI.28.) Kt. sz. 

határozatával  

 

a Tiszavasvári Sportegyesület részére a 2018/19-es bajnoki évre térítésmentes használati 

jogot biztosított a tiszavasvári 2438 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 2/b. 

szám alatt található Sporttelep megnevezésű ingatlanra. 

 

A Sportpályán található büfé bérbeadására és üzemeltetésére külön bérleti szerződés vonatkozik a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

 

 

A pálya foglalása:  A Városi Kincstár sportkoordinátoránál  

a használatot megelőzően legalább 48 órával 

(távollétében: Pethe Gábor gondnok: 30/927-9481) 

E-mail: sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sportcsarnok@varosikincstar.t-online.hu
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Tárgy (30.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város új településrendezési eszközeinek 

elkészítéséhez beérkezett módosító javaslatok elfogadásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

A határozat-tervezet 1. pontját kérte kiegészíteni az alábbi mondattal: A teljes eljárás előzetes 

tájékoztatás szerinti partnerségi egyeztetést lezárja. Valamint a 48 pontból álló melléklet 9. 

pontjából kérte törölni a „Kertek végében lévő út kialakításának a levételét”, mivel ott vannak már 

pluszban kialakított telkek, amelyhez a tervezett út jó lenne, ha ott maradhatna, valamint plusz egy 

pontot szeretne még, mert a Wienerberger Zrt. nyújtott be egy kérelmet, miszerint a bányatelkeiket 

különleges bányaterületre szeretnék átminősíteni. Erről megkérdezték a főépítészt és a 

településtervezőt, akiknek nincs kifogása ellene. Erről van bányakapitányság által kiadott határozat, 

valamint a bányászat által megküldött adatszolgáltatás is ezt alátámasztja.  

 

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 a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

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

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

kiegészítéssel együtt.  

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

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

határozatot hozta: 
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Tárgy (31.np.): Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 

tervéről és a 2019. évi működési támogatásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2019.(III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről és a 

2019. évi működési támogatásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 

2019. évi üzleti tervével és 2019. évi működési támogatásával kapcsolatban az alábbi határozatot 

hozza: 

 

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

Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2019. évi üzleti tervét az 1. számú mellékletben foglalt 

tartalommal elfogadja. 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben a Kft. részére 4.730 eFt 

működési támogatást biztosít a 2. számú mellékletben szereplő megállapodás alapján. 

 

3. Amennyiben a Kft. taggyűlése és Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet a működési 

támogatásra tekintettel változatlanul elfogadja, akkor felkéri a polgármestert a 2. számú 

mellékletben szereplő megállapodás aláírására.  

 

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

meghatalmazott személy útján Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdonosi 

álláspontját. 

 

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

 

 

Határidő:  azonnal, illetve esedékességkor                      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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15. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben 

meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a Támogató 

a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig folyósított összeget 

egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató 11744144-15404761-00000000 

számú pénzforgalmi számlájára a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított 

jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.  

 

16. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, 

címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

17. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

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

a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

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

jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a 

megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2019…………………. 

 

 

 

 

                Szőke Zoltán                                                                   Kőhegyi Edit  

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                Nyírvidék Képző Központ   

          Nonprofit Kft. 

                   

           

               Támogató                           Támogatott 
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    116/2019.(III.28.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

képviseletében Szőke Zoltán polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről  Nyírvidék 

Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4401 Nyíregyháza, Árok utca 53.) 

képviseletében Kőhegyi Edit ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon 

és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata alapján a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft., mint Támogatott részére a folyamatos 

működésének biztosítása céljából 4.730.000 Ft összegű működési célú támogatást biztosít 2019. évre.  

A támogatást a Támogatott alaptevékenysége működési kiadásai finanszírozására használhatja fel. 

 

2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó Támogató javára 

szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány 

miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására 

vonatkozó rendelkezéssel együtt. Támogatott megteszi a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvényben meghatározott Átláthatósági nyilatkozatát a Támogató részére. 

 

3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával 

a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt köztartozására az 

illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett; 

b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt; 

c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig ellene 

csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul; 

d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban Támogatottal 

szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali 

beszedési megbízás útján érvényesíti. 

 

4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére a 2018. évi támogatás 2019. május 31-ig Támogató felé 

történő elszámolását követően történik két egyenlő részletben a Támogatott 11744003-20618142-

00000000 számú pénzforgalmi számlájára: 2019. június 30., illetve 2019. december  20. határidővel.   

 

5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2020. január 15. - ig használhatja fel. 

 

6. A Támogatott a folyósított támogatással legkésőbb 2020. május 20. napjáig köteles elszámolni a 

Támogató felé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§., valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.11.) Kormányrendelet 93.§.-ában foglaltak szerint. 

(2020. évben csak a 2019. december havi bér és járulékai kerülhetnek kifizetésre)  

                         

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

támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül visszautalni a Támogató 

11744144-15404761-00000000 számú pénzforgalmi számlájára. 

 

8. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott 

célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a Támogató a további folyósítást 

leállítja. A Támogatott köteles az addig folyósított összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a 

Támogató 11744144-15404761-00000000 számú pénzforgalmi számlájára a folyósítás napjától a 

visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt 

összegben.  
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9. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, címét 

(székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát. 

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak. 

 

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

Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 

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

megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

 

Tiszavasvári, 2019…………………. 

 

 

 

 

                Szőke Zoltán                                                                   Kőhegyi Edit  

                polgármester                                                                     ügyvezető 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                Nyírvidék Képző Központ   

          Nonprofit Kft. 

                            Támogató                           Támogatott 
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Tárgy (32.np.): Tájékoztató a Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 

„végelszámolás alatt” korrigált végelszámolási nyitómérlegéről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Berbécs Ibolya köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

117/2019. (III.28.) Kt. számú  

határozata 

Tájékoztató a Nyírségi Szakképzés- Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás  

alatt” korrigált végelszámolási nyitómérlegéről 
  

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírségi Szakképzés-szervezési 

Közhasznú Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt” korrigált végelszámolási nyitómérlegével 

kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 

„végelszámolás alatt” korrigált végelszámolási nyitómérlegről készült tájékoztatót a 

határozat mellékletében szereplő tartalommal tudomásul veszi. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, illetve végelszámolóját a Képviselő-testület döntéséről. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (33.np.): Előterjesztés általános célú átvilágítás elrendeléséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

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 a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

118/2019. (III. 28.) Kt. számú 

határozata 

 

Általános célú átvilágítás elrendeléséről 

 

(mely egyben a Tiva-Szolg Kft. 9/2019. (III.28.) számú alapítói döntésének minősül) 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Általános célú átvilágítás 

elrendeléséről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Úgy dönt, hogy elrendeli a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. képviseli: Dr. Groncsák Andrea 

ügyvezető) 2017-2018. évre vonatkozó általános célú – gazdálkodási, szervezeti és a Kft. 

szerződéses állományára vonatkozó – átvilágítását.  

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

2.1 Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére kérjen be 

árajánlatokat, majd kösse meg a megbízási szerződést. 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

2.2 Felkéri a polgármestert, hogy az átvilágítás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

 

Határidő: esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

2.3 Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) 

bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító 

döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (34.np.): Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolóról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Ládi Zsanett 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 a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

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 az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

119/2019. (III.28.) Kt. számú 

határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

11/2018. (I.25.)  Kt. számú határozat 

12/2018. (I.25.)  Kt. számú határozat 

13/2018. (I.25.)  Kt. számú határozat 

14/2018.(I.25)  Kt. számú határozat 

24/2018. (II.15.) Kt. számú határozat 

29/2018. (II.15.)  Kt. számú határozat 

30/2018. (II.15.)  Kt. számú határozat 

31/2018. (II.15.)  Kt. számú határozat 

32/2018. (II.15.)  Kt. számú határozat 

33/2018. (II.15.)  Kt. számú határozat 

36/2018.(II.15)  Kt. számú határozat 

37/2018. (II.15.)  Kt. számú határozat 

   46/2018. (II.28.) Kt. számú határozat 

   47/2018. (II.28.)  Kt. számú határozat 

51/2018. (II.28.)  Kt. számú határozat 

53/2018. (III.29.)  Kt. számú határozat 

54/2018. (III.29.)  Kt. számú határozat 

70/2018. (III.29.)  Kt. számú határozat 

72/2018. (III.29.)  Kt. számú határozat 

85/2018.(IV.13)         Kt. számú határozat 

97/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat 

99/2018. (IV.26.)  Kt. számú határozat 

100/2018. (IV.26.)  Kt. számú határozat 
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102/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat 

106/2018. (IV.26.)  Kt. számú határozat 

115/2018. (V.14.)  Kt. számú határozat 

118/2018. (V.24.)  Kt. számú határozat 

119/2018. (V.24.)  Kt. számú határozat 

136/2018. (V.31.) Kt. számú határozat 

137/2018. (V.31.) Kt. számú határozat 

138/2018. (V.31.) Kt. számú határozat 

147/2018. (V.31.) Kt. számú határozat 

148/2018. (V.31.) Kt. számú határozat 

149/2018. (V.31.)  Kt. számú határozat 

150/2018. (V.31.)  Kt. számú határozat 

157/2018. (V. 31.)  Kt. számú határozat 

162/2018. (VI.28.)  Kt. számú határozat 

165/2018. (VI.28.) Kt. számú határozat 

173/2018. (VI.28.)  Kt. számú határozat 

174/2018. (VI.28.) Kt. számú határozat 

175/2018. (VI.28.)  Kt. számú határozat 

176/2018. (VI.28.)  Kt. számú határozat 

177/2018. (VI.28.)  Kt. számú határozat 

181/2018. (VI.28.)  Kt. számú határozat 

182/2018. (VI.28.)  Kt. számú határozat 

183/2018. (VI.28.)  Kt. számú határozat 

187/2018. (VI.28.)  Kt. számú határozat 

197/2018. (VII.26.)  Kt. számú határozat 

   198/2018. (VII.26.)  Kt. számú határozat 

   207/2018. (VII. 26.)  Kt. számú határozat 

208/2018. (VII.26.) Kt. számú határozat 

   210/2018. (VII.26.)  Kt. számú határozat 

213/2018. (VII.26.) Kt. számú határozat 

214/2018. (VII.26.)  Kt. számú határozat 

220/2018.(VIII.29)  Kt. számú határozat 

221/2018. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

222/2018. (VIII.29.)  Kt. számú határozat 

   223/2018. (VIII.29.) Kt. számú határozat 

   232/2018. (IX.27.)  Kt. számú határozat 

233/2018. (IX.27.)  Kt. számú határozat 

234/2018. (IX.27.)  Kt. számú határozat 

   235/2018. (IX.27.)  Kt. számú határozat 

236/2018. (IX.27.)  Kt. számú határozat 

237/2018. (IX.27.)  Kt. számú határozat 

261/2018. (X.11.) Kt. számú határozat 

262/2018. (X.11.)  Kt. számú határozat 

263/2018. (X.11.) Kt. számú határozat 

264/2018. (X.11.) Kt. számú határozat 

265/2018. (X.11.)  Kt. számú határozat 
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266/2018. (X.25.)      Kt. számú határozat 

273/2018. (X.25.)  Kt. számú határozat 

275/2018. (X.25.) Kt. számú határozat 

276/2018. (X.25.)  Kt. számú határozat 

278/2018.(X.25)  Kt. számú határozat 

287/2018. (X.25.)  Kt. számú határozat 

291/2018. (XI.16.) Kt. számú határozat 

292/2018. (XI.16.)  Kt. számú határozat 

296/2018. (XI.22.) Kt. számú határozat 

299/2018. (XI.22.)  Kt. számú határozat 

   302/2018. (XI.22.)  Kt. számú határozat 

306/2018. (XI.22.) Kt. számú határozat 

308/2018. (XI.22.)  Kt. számú határozat 

309/2018. (XI.22.) Kt. számú határozat 

311/2018. (XI.22.)  Kt. számú határozat 

313/2018. (XI.22.) Kt. számú határozat 

314/2018. (XI.22.) Kt. számú határozat 

315/2018. (XI.22.)  Kt. számú határozat 

327/2018. (XII.13.  Kt. számú határozat 

331/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

332/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

333/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

334/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

335/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

336/2018. (XII.19.) Kt. számú határozat 

337/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

340/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

349/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

352/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

355/2018. (XII.19.) Kt. számú határozat 

356/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

357/2018. (XII.19.) Kt. számú határozat 

360/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

361/2018. (XII.19.)  Kt. számú határozat 

363/2018. (XII.19.)    Kt. számú határozat 

8/2019. (I. 31.)   Kt. számú határozat 

9/2019. (I.31.)  Kt. számú határozat 

57/2019. (II.14.)  Kt. számú határozat 

59/2019. (II14.) Kt. számú határozat 

  

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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Tárgy (35.np.): Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 

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

Előadó:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

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 a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára. 

 

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: 
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Tárgy (36.np.): Egyebek 

 

Hozzászólás: 
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tájékoztatásképpen elmondta, hogy 2019. március 23-án Tiszavasváriban első alkalommal a 

Tiszavasvári Önkormányzat részéről csatlakozás történt a „Te Szedd” akcióhoz. Több, mint száz 

ember, civil szervezet, intézmény, magánszemély csatlakozott a kezdeményezéshez. Tudomása 

szerint minimum 200 zsák, de lehet, hogy ettől több hulladék gyűlt össze a város különböző 

területein. Ezen számok alapján úgy véli, hogy sikeres akcióról beszélhetnek. Sajnálatosnak tartaja, 

hogy korábban az önkormányzat ehhez az akcióhoz még nem csatlakozott, de ez is egy olyan 

kezdeményezés, mely során be kell állni a sorba és példát kell mutatni. Ezzel az akcióval 

megszüntetni nem tudják a szemetelést, viszont egy lehetőség arra, hogy példát mutassanak 

összefogásból, tenni akarásból. Ezen akció alkalmával, lehetőség nyílt arra is, hogy a részt vevő 

gyerekeknek és felnőtteknek elmondják, hogy nem a közmunkás a hibás, mert éppen ott hagyta 

vagy nem vette fel a szemetet, hanem az, aki azt eldobta. A közmunkásnak feladata az, hogy ami ott 

van azt fölszedje, viszont nekik, és minden városlakónak, ide látogatónak kötelessége, hogy 

vigyázzon a környezetére, de ezt sajnos sok embernek el kell mondani. Egy ilyen akció során lehet 

erről kulturáltan beszélgetni és példát mutatni. Végezetül köszönetét fejezte ki minden 

résztvevőnek, aki ebben az akcióban részt vett. Továbbá bízik abban, hogy a jövőben ugyanígy fog 

csatlakozni az önkormányzat és példát fog mutatni egy ilyen akció keretében is.   

 

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

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

k.m.f. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán           Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester                                                                   jegyző 

 

 
 


