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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) 6 fő 

képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. Kérte, hogy 

„Egyebek” napirendi pontként vegye fel a testület napirendjére az „ideiglenes 

forgalomszabályozó táblák kihelyezéséről” szóló előterjesztést majd a meghirdetés 

sorrendjében haladjanak. 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 szavazásra bocsátotta az általa tett módosítással együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő–testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 



3 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2019. (V.14.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2019. május 14. rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 14. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2018. évi közrend és közbiztonságáról 

szóló éves értékelő jelentéséről. 
 

2. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolójáról.  
 

3. Előterjesztés a köznevelési megállapodás és a feladatellátást szolgáló ingatlan 

használati szerződésének elfogadásáról, gyermekétkeztetés biztosításáról.  
 

4. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.  

 

5. Előterjesztés ideiglenes forgalomszabályozó táblák kihelyezéséről.  

 

6. Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS 
 

7. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. és a Tiszavasvári 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői jogviszonyának közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről.  
 

8. Előterjesztés Kitüntető Díjak odaítéléséről. 
 

 

Határidő: azonnal               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2018. évi közrend 

és közbiztonságáról szóló éves értékelő jelentéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Időközben Balogh Sándor képviselő megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület 7 

fővel továbbra is határozatképes volt.  

 

Hozzászólások: 

 

Paronai János rendőr alezredes, kapitányságvezető: 

Köszöntötte a jelenlévőket, majd részletesen összefoglalta az írásbeli beszámolóját. 2018. 

évben 9 fő célkitűzése volt a Rendőrségnek a feladat végrehajtása, ellátása érdekében. Ebből a 

9 feladatból 3 lényeges célkitűzést emelt ki. Az első a büntetőeljárások és szabálysértési 

eljárások lefolytatásának gyorsítása, és az eredményesség további növelése. Második 

célkitűzés természetesen a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása, legfőképpen a 

magántulajdon ellen elkövetett jogsértések pozitív tendenciák fenntartása. Harmadsorban 

pedig az együttműködőkkel történő kapcsolattartás, együttes cselekvés erősítése. Főbb 

megállapítás, hogy a közbiztonság egy alapkérdés, a nem megfelelő közbiztonság alap 

probléma. Megállapítható, hogy a közbiztonság kiegyensúlyozott maradt mind a rendőrség 

illetékességi területén, mind Tiszavasvári városában. Az első táblázatban látható az 

összbűncselekmények alakulása, mely egészen 9 évet magába foglal. Megállapítható, hogy a 

2013. évtől szignifikánsan jelentős mértékben csökken a tudomásukra jutott, regisztrált 

bűncselekmények száma mind az illetékességi területükön, mind Tiszavasvári városában. 

Ennek oka lehet a makro és a mikro környezet folyamatos változása. Másodsorban az 

önkormányzatok és a lakosság hozzáállása a közbiztonság kérdéséhez. Nem az 

önkormányzatok pénzbeli támogatását érti ez alatt, hanem hogy sajátjának tekinti a 

közbiztonság kérdését, és együtt gondolkodva tud irányokat, adott esetben segítséget nyújtani. 

További segítség, ami a bűncselekmények számát csökkentheti, az az együttműködő szervek, 

mint például a polgárőrség, a szociális szolgáltató szervek és maga az önkormányzat is. 

Legutolsóként említi magát a Rendőrséget, mert legfőképpen csak rajtuk múlik, hogyan 

fogják össze az együttműködőket, ők miképpen tudják előre vinni a közös munkát. Úgy véli, 

hogy egyedül ezeket az eredményeket nem tudnák elérni. A következő fontos téma a 

közterületen elkövetett bűncselekmények, hiszen a közterületen elkövetett bűncselekmények 

nagyban befolyásolják a lakosság szubjektív biztonságérzetét. 2014-től folyamatos csökkenés 

tapasztalható mind az illetékességi területükön, mind Tiszavasvári városában. A 2018. évben 

az eredményességi mutatóban egy jelentősebb csökkenés tapasztalható. Úgy véli, ha az elmúlt 

9 év átlagát veszik figyelembe, akkor ez az eredmény mindenképpen afelett van. Ebben az 

elkövetkezendő évben mindenképpen pozitív előrelépést kell elérni. A vagyonelleni 

bűncselekmények, ezen belül is a lopás tekintetében megállapítható, hogy számuk 2012. évtől 

nézve folyamatosan csökkent 2017. évig, míg 2018. évben az előző évi adatokhoz képest 

jelentős változás nem történt. 2012. évben 728 lopás bűncselekmény, 2017. évben 233, 

valamint 2018. évben pedig 214 bűncselekmény jutott a tudomásukra. A várost ugyanaz a 

csökkenési mutató jellemzi, bár a 2017. évhez viszonyítva jelentős csökkenés a lopások 

vonatkozásában nem következett be. Azonban azt érzékeli, hogy az emberek biztonságérzete 

jó irányba változott. A betöréses lopás és lakásbetörés a vagyonellenei bűncselekmények 

körébe tartozik, amely szintén jelentősen érinti a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Itt is 

csökkenés állt be, azonban a 2018. évben minimálisan emelkedett az ilyen deliktumok száma. 

A számadatokat összevetve szinte ugyanannyi bűncselekmény valósult meg mind 

Tiszavasvári, mind az illetékességi területük egészén. A garázdaságok vonatkozásában 2013. 

évben 67 jogsértés jutott a tudomásukra. Ez a számadat a 2018. évre minösszesen 13-ra 

csökkent. Tiszavasvári városában összesen 8 garázdaság jutott tudomásukra. Emellett 
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járulékos bűncselekmény a súlyos testi sértés, testi sértés, de az ilyen jellegű 

bűncselekményekről meg kell állapítani, hogy nagy mértékben nem befolyásolják az itt élők 

szubjektív biztonságérzetét, illetve a csökkenés itt is jelentős. A vagyonelleni 

bűncselekmények, azon belül is a rablás, amely az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, hiszen 

a vagyonelleni bűncselekmény mellett mindig párosul személy elleni bűncselekménnyel. 

Rablás bűncselekmény 2016. és 2017. évben is 1 esetben történt Tiszavasvári városában. Az 

elmúlt évben nem jutott tudomásukra a területükön rablás. A két ügy 2017. évben indult, csak 

az eljárás befejezése húzódott át 2018-ra. Az egyik esemény Tiszavasvári belterületén történt, 

amikor korábban az elkövetővel együtt italozó sértettet ütötte le az utcán az elkövető, és a 

nála lévő összes készpénzt tulajdonította el, amellyel szintén korábban a szórakozó helyen 

kérkedett. Ezt kihasználva az elkövető utána ment, bántalmazta és az értékeit elvette. 

Hangsúlyozta, hogy az alapvető cél az, hogy a reakcióidő minél kisebb legyen és ha olyan 

jogsértés következik be a területükön, akkor minél hamarabb és minél nagyobb számban 

tudjanak megjelenni. Ebben az esetben a kollégák 24 óra leforgása alatt az elkövetőt 

előállították és felelősségre is vonták. Tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában 

korábban már volt egy törvénymódosítás arra vonatkozóan, hogy az értékhatárokat felemelték 

20 e forintól 50 e forintra. Ennek hatására kezdődött az a szóbeszéd, hogy a rendőrség ezzel 

fogja a statisztikai adatait szépíteni. Ha az elmúlt a 6-8 évet veszik figyelembe, akkor meg 

kell állapítani, hogy ez a tézis nem valós, tekintettel arra, hogy folyamatosan csökken a 

tulajdon elleni bűncselekmények száma is. Mindenképpen meg kell említeni az önkormányzat 

azon szerepét, hogy a mezőőrséget létrehozta, mert a mezőőrség szerepe ebben a 

kérdéskörben minden bizonnyal elvitathatatlan. Nagyon jó az együttműködés a mezőőrséggel, 

ebből kifolyólag az önkormányzattal is. Fontos még megemlíteni a kábítószer és az új 

pszichoaktív bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokat, hiszen ez nagyban érinti és érdekli 

a város lakosságát.  Ezen bűncselekmények körében mindenhol, de kifejezetten a városban 

nagy a látencia. A statisztikai adatokat figyelembe véve 2018. évben 5 esetben történt 

kábítószerrel való visszaélés miatt bűntetőeljárás, vagyis ennyi került befejezésre, illetve 5 

esetben új pszichoaktív anyaggal történő visszaélés. Majd elmondta, hogy összességében 33 

ügyet indítottak a tavalyi évben kábítószer, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint 

kóros szenvedélykeltés vonatkozásában, melyből 6 db eljárás indult a BV intézet bejelentése 

alapján, de nagyrésze a bűdi városrészhez köthető. A lefolytatott eljárások során 18 

alkalommal került új pszichoaktív, kábítószergyanús anyag a rendőrség birtokába, továbbá 2 

alkalommal került sor tiltott teljesítményfokozó szer tartása, adása miatt eljárás 

megindítására. 2019. évben 13 eljárás indult Tiszavasvári városában, a bűdi városrész 

vonatkozásában pedig 4 eljárás kapcsolódik. Ezen 4 eljárásban összesen 2535 gramm 

kábítószergyanús vagy új pszichoaktív gyanús anyagot foglaltak le. Az eljárások jelenleg is 

folyamatban vannak. Érzékelhető az, hogy a fiatalság irányába ezen cselekmények megnőttek 

és mindenképpen el kell mozdulni főként a kábítószer visszaélés vonatkozásában, a terjesztői 

magatartások felderítésében és az eljárások befejezésének irányába. A rendészeti 

szakterületről, illetve a közrendvédelmi szakterületről két lényeges számadatot tartalmazó 

táblázatot emelt ki, az egyik a közterületre vezényelt rendőrök száma. Lényegesnek tartja, 

mert a reagáló képességük megnő, a közterületen jelenlévők létszáma a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét jelentős mértékben pozitív irányba befolyásolja. Tehát biztonságérzetet ad, 

hiszen, ha ott van a rendőr máris kissé nyugodtabbak az itt élők. Szűrő, kutatómunkát 

nagyobb arányban tudnak végezni, ezzel is segítve a bűnügyi felderítő munkát. Majd a 

rendészeti tevékenység lényege is feltüntetésre került a beszámolóban. Meglátása szerint a 

biztonsági intézkedések helyett a bűntetőfeljelentések számát kellett volna feltüntetni, de az 

elfogások és előállítások mindenképpen arról szólnak, hogy a jogtalanság talajára lépő 

személyeket, egyéneket kivonják a „forgalomból”, ezzel is erősítve az itt élők 

biztonságérzetét. Természetesen a bűncselekmények száma is csökkent, mely egyenesarányú 

csökkenést mutat az elmúlt évekhez viszonyítva. Közlekedésrendészet vonatkozásában úgy 

véli, hogy önkritikusnak kell lenni, bár Tiszavasváriban a közlekedési helyzet jelentős 
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mértékben nem változott, azonban a közlekedési balesetek súlyosságának eredménye rossz 

irányba mozdult el. Jelentősen nőtt a könnyű sérüléses balesetek száma, melynek fő oka maga 

az ember. Vagyis azok, akik a közlekedésben részt vesznek. Ha felelősen odafigyelve 

közlekednek, akkor a balesetek száma is jelentősen csökkenthető. 2018. évben 7246 

alkoholszondás ellenőrzést végeztek, az un. finn módszeres eljárás során. A kiszűrési arány 

nőtt az elmúlt évhez viszonyítva, hiszen 45-ről 60-ra emelkedett az ittas jármúvezetők száma. 

Azonban ezen ellenőrzések során a passzív biztonsági eszközök meglétét és használatát is 

ellenőrzik. 2018. évre vonatkozóan 187 közigazgatási eljárásból 781 közigazgatási eljárás 

keletkezett. Ezek jelentős része passzív biztonsági eszközök mellőzése. Tehát, akik a 

forgalomban részt vesznek, azoknak a gondolkodásmódját is meg kell változtatni, mely csak 

együttes erővel valósítható meg. Ebből kifolyólag a közlekedésrendészeti alosztályvezető 

asszony közreműködésével bevezettek egy új próbálkozást, hogy már az óvodásoknak 

próbálják megtanítani azt, ami sok esetben a szülő feladata, de adott esetben maga az iskola 

sem tud velük megtanítani. Az utolsó előtti képen a Megyei Rendőrfőkapitányságra 

vonatkozó önkormányzati felmérés eredménye került feltüntetésre a beszámolóban, mely 

azért is lényeges, mert ha csak a saját számadataikra hagyatkoznak, akkor lehet, hogy téves 

úton járnak. Az itt élők véleményére, az itt élők javaslatára szükségük van. A felmérésekből 

az szűrhető le, hogy a Megyei Rendőrfőkapitányság teljes tevékenységét az állampolgárok 

pozitívan ítélik meg, és azt kell megállapítani, hogy Tiszavasvári járási illetékességi területén 

található önkormányzatok is közel hasonlóan vélekednek. Ezzel kapcsolatban a 

belügyminisztérium minden évben elküldi a kérdőívet, melynek kitöltésében kérte az 

önkormányzat segítségét, támogató javaslatát. A beszámoló utolsó gondolata a 2019. évi 

célkitűzéseket foglalja össze, melyből kiemelte a vagyonbiztosítási eljárásokat, mely azért 

lényeges, mert az állampolgárt, mint sértettet az nem nagyon érdekli, hogy meg van e az 

elkövető vagy sem. De a sérelmére okozott károk megtérülése mindenképpen egy lényeges 

kérdés számára. Egy új eljárásrendet kell kialakítani és ebbe jelentősen előre kell lépni. 

Egyébként ebben az évben lesz két választás is, egy Európai Parlamenti választás, illetve egy 

helyi önkormányzati polgármester választás is. Ennek a zavartalanságának a biztosítását 

minden bizonnyal vállalják. Végezetül még egyszer megköszönte a polgárőrség, az 

önkormányzat, a mezőőrség együttműködő munkáját, illetve a szociális szolgáltató központ 

tevékenységét, mert nagyon sok jelzést kaptak tőlük. Érezhető az, hogy ők is úgy látják, hogy 

egyedül nekik sem megy és belátják azt, hogy együtt, közösen könnyebb.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Megkérdezte, hogy az egyedül élő idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekről van e a 

rendőrségnek kimutatása, ha igen, akkor milyen tendenciát mutat.  

 

Paronai János rendőr alezredes, kapitányságvezető: 

Válaszul elmondta, hogy van ilyen statisztikai adat, de jelen pillanatban konkrét számadatokat 

nem tud mondani. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy amennyiben az adatok a 

rendelkezésére állnak, akkor azt írásban a későbbiek során meg fogja válaszolni. Az 

egyedülálló sértettek sérelmére elkövetett jogsértéseket kiemelten kezelik. Példaként 

elmondta, hogy két héttel ezelőtt történt egy esemény Tiszavasvári vasúti átjárón túli 

területén. Idős személy este arra ébredt fel, hogy az ablakon kopogtatnak majd azt hallja, hogy 

felfeszítik a bejárati ajtót. Ezt követően megzavarja a sértettet, aki elmenekül. A területen lévő 

valamennyi rendőr át lett irányítva, tehát ha az ő intenzitásuk nagyobb, akkor annak 

eredménye születik. Ebben az esetben az elkövető őrizetbe is lett véve, sőt előzetes 

letartóztatásba is került. Odafigyelnek az idősekre, minden évben több alkalommal is 

felkeresik őket az öregek otthonába és bűnmegelőzési előadásokat tartanak részükre. 

Természetesen tudják, hogy ők igazán kiszolgáltatottak, ezért érzékenyek az ilyen jellegű 

jogsértésekre.  
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Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Elmondta, hogy a szociális otthonban volt egy olyan helyzet, hogy szerették volna 

megünnepelni a szépkorú, idős hölgyet, de ő nem engedte amiatt, hogy a lakása ott maradt 

egyedül és akkor meg fogják tudni, hogy ő beköltözött.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Megjegyezte, hogy a városban élők évek óta érzékelhetik, hogy több minden is változott és 

sokkal jobban, nyugodtabban élnek, hiszen nincs annyi bűnözés, nincs az a sok probléma. A 

közúti ellenőrzésekkel kapcsolatban elmondta, hogy maximálisan egyetért azzal, hogy 

szondáznak és aki iszik attól vegyék el a jogosítványt, de a biztonsági öv használatával nem 

igazán ért egyet, figyelmeztetni lehet, de a büntetések anyagilag sok esetben nehéz helyzetbe 

hozzák az embereket. Úgy véli, hogy ezen országos szinten lehetne változtatni, különböző 

pontszámokkal ugyanezt a hatékonyságot tudnák elérni.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Megjegyezte, hogy az utóbbi 3 évben nagyon példaértékű az iskolarendőrrel való 

együttműködésük, hiszen, amikor szükségük van előadásra, kábítószer vagy balesetmegelőzés 

szempontjából készséggel állnak az iskola rendelkezésére. Különösképpen a büdi 

telephelyükön, hiszen ott még rendszeresebbek ezek a foglalkozások. A másik nagyon sikeres 

dolog a Suli Moped program, hiszen Szabolcs Megyében egyedüli a gyerekek képzése az 

intézményben. A 2018/2019-es tanévben 20+5 gyerek indult és úgy tűnik, hogy 20+4 fő 

sikeres jogosítványt fog szerezni. Ezzel is a közlekedéskultúrát tudják fejleszteni. Példaértékű 

az is, hogy a kerekpáros versenyen is mindig részt tudnak venni, melyben segít a rendőrség is. 

Amiben szeretné a rendőrség segítségét kérni az az, hogy a későbbiek folyamán alakítsanak ki 

egy stratégiát a kiberbűnözéssel kapcsolatban, hiszen már a kisebb gyerekeket is érinti a 

közösségi oldalakon történő fenyegetés, zaklatás, ami sajnos ma már 4. osztályos korig is 

lemegy, hiszen már a gyerekek itt is aktívan részt vesznek a közösségi médiákban.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

A napirendben a rendőrkapitányság 2018. évi közrend- és közbiztonság helyzetének 

értékelése történt, de örült annak, hogy kapitány úr a 2013. évtől felvonultatta és statisztikai 

adatokkal alátámasztotta a beszámolót. Véleménye szerint a város közbiztonság érzékelése 

javult, melyben nagy szerepe van a polgárőrséggel, a mezőőrséggel és egyéb szervekkel való 

együttműködésnek. Kérte, hogy a továbbiakban is ilyen jó és hatékony együttműködéssel 

védjék Tiszavasvári polgárainak életét.  

 

Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány:  

A jelentéssel kapcsolatban elmondta, hogy van szerencséje összehasonlítani és érzékelni a 

megyében lévő különbségeket, de az kétséget kizáró, hogy Tiszavasvári egy nehéz terep 

rendőri szempontból is. A szakmai munkát illetően két prioritást tart szem előtt. Az egyik 

Nyíregyháza, a második pedig Tiszavasvári, vagyis, hogy biztosítsa a feltételeket kapitány 

úrnak. Létszámot, az anyagi, erkölcsi és minden egyéb logisztikai támogatást illetően. Nincs 

könnyű helyzetben kapitány úr, amikor a városért, a településért, a járásért kell tenni. 

Meggyőződése szerint a javuló statisztikai adatok hosszú évek munkájának az eredménye, 

hiszen van egy folyamatos rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményszám csökkenés. Ez 

kapitány úrnak és állományának köszönhető, de köszönhető annak a sok-sok együttműködő 

partnernek, akiket a kapitány úr felsorolt, mert ez nem mehetett volna másképp. Ennek 

eredményeképpen könnyen hátra dőlhetnének, hiszen azt mondhatnák, hogy nagyon jól 

dolgoztak, a rendőrség hozta a teljesítményt. Rengeteg társadalmi változás történt.  
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Meggyőződése, ha az embereknek van munkája, elfoglaltsága, akkor jobban tudják értékelni 

nem csak a saját vagyonukat, hanem más vagyonát is. Ez valahol szintén közrejátszott a 

javuló számadatok tekintetében. Azonban Tiszavasváriban a betöréses lopások, a 

lakásbetörések számában nem tudták ezt a csökkenést elérni. Az időskorúak ellen elkövetett 

bűncselekményekkel kapcsolatban elmondta, hogy ha egy időskorú sérelmére elkövetnek 

bűncselekményt, azt kellőképpen ők is átérzik és kiemelten kezelik. Az esetek döntő 

többségében az elkövetőket elfogják. Ilyen jelentős súlyú bűncselekményt a megyében és 

Tiszavasváriban jelentős kockázat nélkül nem lehet elkövetni. Csak idő kérdése, hogy 

megfogják az elkövetőt. A biztonsági öv mellőzésével kapcsolatban elmondta, hogy 

összességében egyetért azzal, hogy ne bírságolják, de ők jogalkalmazók és nem rajtuk múlik a 

történet. A biztosító társaságok egészen másként közelítik meg a kárt, ha nem volt becsatolva 

a biztonsági öv, akkor a biztosítási díjban kompenzálják. De mi történik akkor, ha saját 

magának okoz sérülést, akkor annak a TB ellátása, a gyógyszerköltség egyéb más is a sérültet 

terheli. A passzív biztonsági eszköz használata nagyon sok esetben életet ment. 1-2 esetben 

volt rá példa, hogy a biztonsági öv rácsavarodott a nyakára, akár halált is okozott, de nagyon 

sok embert mentett már meg a súlyosabb sérülésektől. Ezen el kell gondolkodni, hogy milyen 

döntések születnek, de amíg ez a szankció marad a rendőrségnél, addig nekik kötelező 

ellenőrizni. Ha tudják az emberek, hogy ezt szankcionálják akkor nem érti, hogy miért nem 

használják. Még annyi fáradságot sem vesznek, hogy megkíséreljék magukat bekötni, ha 

látják, hogy közúti ellenőrzés van folyamatban. Nem fogják szankcionálni, ha ilyen döntés 

lesz, de akkor reméli, hogy a TB és a biztosító társaságok megfelelőképpen díjazzák az 

állampolgároknál. A kiberbűnözéssel kapcsolatban arra kérte kapitány urat is, hogy a Megyei 

Bűnmegelőzési Osztállyal vegye fel a kapcsolatot és egyeztessenek a stratégiai álláspontokról. 

Gyakorlatilag nagyon óvatlanok ezek a fiatalok és mindent megosztanak egymásról, képeket 

tesznek fel, melyeket tovább osztanak és ezekből komoly baj, bűncselekmények vannak, mely 

elsősorban a családokat és a gyerekeket érinti. Úgy véli, hogy ez a jövőnek mindenképpen 

nagy kihívása lesz. Összességében javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 

Rengeteg olyan dolog van, amin javítani kell, de a rendőri munka már csak ilyen, mindig van 

benne szépség, és mindig van benne javítanivaló.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

A beszámoló összegzéséből is megállapítható, hogy a 2018. év nyugodt, csendes év volt. A 

statisztikai adatokat figyelembevéve egy pozitív eredményt ért el a kapitányság és a 

bűncselekmények számában komoly csökkenés mutatható. Fontos az, hogy az emberek, 

hogyan élnek, miből élnek, van e munkahely, és vannak e magatartásbeli változások, épülnek 

e olyan közösségek, társaságok, akik egymásra hatással vannak. Úgy véli, hogy a rendőri 

munkán és az önkormányzat munkáján túl az is kell, hogy a közösségek egy pozitív irányba 

induljanak el, változzon a gazdasági környezet és amennyiben ez javuló tendenciát mutat, 

akkor pozitív irányú csökkenéseket lehet elérni. Ami viszont aggasztó és már kiemelten is 

beszéltek róla, az a pszichoaktív anyagoknak, a kábítószer jellegű anyagoknak a megjelenése, 

mely a kisebb súlyú bűncselekmények növekedését is eredményezheti, okozhatja. Arra kérte 

főkapitány urat, kapitány urat és a lakosságot is, hogy kiemelt figyelemmel kísérjék ezt a 

jelenséget. Amennyiben még hatékonyabban együtt tudnának működni, akkor ezek a kisebb 

súlyú bűncselekmények is visszaszorulhatnak és akár az idős, egyedül élőknek sem kell 

aggódniuk majd, hogy betörnek hozzájuk vagy zaklatják őket. A Tiszavasvári Polgármesteri 

Hivatal, és az önkormányzat nevében megköszönte az áldozatos munkát, amit az iskolák, a 

város rendezvényein való együttműködés valamint, a mezőőrséggel, a polgárőrséggel való 

együttműködés tekintetében tett a kapitányság az elmúlt időszakban. Majd megjegyezte, hogy 

említésre méltó még annak az elmúlt két hónapnak az eredménye, amit a lakosság is már 

érzékelhetett, hogy a postai kifizetések esetében történt változás, ami hosszú időn keresztül 
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borzolta a város lakosságának a kedélyeit, de együtt gondolkodással a postavezetőségével, a 

rendőrséggel, a polgárőrséggel, önkormányzattal, közterület-felügyelővel közösen immáron 2. 

hónapja a kifizetések körüli botrányos körülmények visszaszorultak, eltűntek. Megjegyezte, 

hogy szeretné, ha ezt tudnák folytatni és az elkövetkezendő hónapokban is együtt tudnánk 

működni, mert teljesen más képet mutat a város, hogy ha nem olyan állapotok uralkodnak, 

mint amik jellemezték Tiszavasvárit az ezt megelőző időszakban. Nincs szemetelés, nincs 

hangoskodás mindenki hozzájut a pénzéhez csendes, nyugodt körülmények között és aki 

Tiszavasváriba látogat az is egy kulturált, tiszta városközponton keresztül tud átmenni, ez 

mindannyiunk számára fontos. És itt is a közös gondolkodáson, az összefogáson van a 

hangsúly. Úgy véli, hogy ez viszi előre a várost. Megköszönte a kapitányság és a megyei 

főkapitányság munkáját. Kijelentette, hogy a jövőben Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatala és mindenki, aki ebben részt tud venni hozzá is teszi a sajátját és 

igyekezni fognak egy nyugodtabb, élhetőbb, biztonságosabb környezetet kialakítani. 

Végezetül megköszönte a jelenlévőknek a segítő hozzászólását, munkáját ebben a témában.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

166/2019. (V.14.) Kt. számú  

határozata  

 

Tiszavasvári Város 2018. évi közrend- és közbiztonságáról szóló éves jelentésről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza: 

 

I. A határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Tiszavasvári 

Rendőrkapitányság vezetőjének – Tiszavasvári Város 2018. évi közrend- és 

közbiztonságról szóló – éves jelentését. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 

vezetőjét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán  

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



10 

 

A 166/2019. (V.14.) Kt. sz. határozat melléklete: 
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Balázsi Csilla képviselő elhagyta az üléstermet, így a Képviselő-testület 6 fővel továbbra is 

határozatképes maradt.  

 

Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2018. évi szakmai 

és pénzügyi beszámolójáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Palló Tamás köztisztviselő 

 

Hozzászólások: 

 

Simon István a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnöke: 

Megköszönte a képviselő-testületnek a 27 éve tartó támogatását, hiszen azóta működik a 

Polgárőr Egyesület. Tudomása szerint az idei évre is megkapták azt a támogatást, amivel 

működni tudnak, az egyéb pályázati pénzek igénybevételével. Megköszönte főkapitány úrnak 

is, hogy tavaly márciusban tőle átvett gépkocsit tudják használni, hiszen az előző években az 

egyesület tagjai a saját gépkocsijukat használták a járőrszolgálati feladatok ellátása során. Az 

elmúlt évben közel 8 e km közlekedtek vele, de közel 10 e km képkocsi futásra volt szükség. 

Az egyesület taglétszáma a 2018. évben 49 fő volt, jelenleg azonban közel 60 fővel 

működnek, csak 3-4 polgárőr nyugdíjas, a többi tagnak munkahelye van. Tehát a nappali 

szolgálat kissé nehezen, de megoldott. A postai kifizetések, amik általában nagy gondot 

szoktak okozni, nagyon jól sikerültek. A beszámolóban is elhangzott, hogy a szolgálat 

megkezdésekor a polgárőröknek be kell jelentkezni a rendőrségen és meghatározzák azokat a 

speciális területeket, amelyeket kiemelten kell kezelni. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a 

feladatukat, ahogy eddig is tették, maximálisan el fogják látni.  

 

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: 

Elmondta, hogy örömmel olvasta a beszámolót. Az, hogy a rendőröket látják a városban az 

egy dolog, helyén van az ügy kezelése, viszont a polgárőrök mindenütt ott vannak, 

útbaigazítanak, segítenek és támogatnak, ezért köszönetét fejezte ki a Simon István vezette 

csapatnak és további jó munkát kívánt.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Tudomása szerint az Öhönforgató versennyel kapcsolatban volt egy pályázati lehetőség arra 

vonatkozóan, hogy ki biztosítsa a rendezvényt. Véleménye szerint az ilyen pályázatokra oda 

kell figyelni, hogy a rendezvénybiztosítást ne egy idegen vállalkozó, hanem a polgárőrség 

végezze, mely nem csak az egyesületnek, de az önkormányzatnak is sokkal jobb lenne.  

 

Simon István a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnöke: 

Képviselő úr felszólalására reagálva elmondta, hogy évek óta van biztonsági őr cég a 

városban. A polgárőröknek is van rendezvénybiztosítói engedélyük, csak időközben változott 

a törvény. A jogszabályváltozásnak megfelelő rendezvénybiztosítás ellátásához egy fél éves 

oktatáson kell részt venni, ami közel 300.000 forintba kerülne, erre nincs pénze az 

egyesületnek. Mindig jó volt a kapcsolat és az együttműködés az eddigi biztonsági céggel, 

remélhetőleg az új céggel is jó kapcsolatot fognak ápolni.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tehát ez azt jelenti, hogy az egyesületnek jelenleg nincs olyan engedélye, amivel ezt a 

biztosítást el tudná végezni. A polgárőrség nem is tudott volna erre pályázni jelen pillanatban, 

mert változott a törvény.  
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Császár József Sándor képviselő: 

Ha változott a törvény, akkor változtassanak ők is és akkor ezt a papírt meg kell szerezni, 

mert nem mindegy, hogy 5 millió forintot kifizetünk egy idegen cégnek, vagy kifizetünk 

egyszer 300.000 forintot és onnantól kezdve sokkal olcsóbban tudják megoldani a 

rendezvények biztosítását.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Ez egyesületi döntési hatáskör, tehát az önkormányzat nem szabhatja meg, hogy megszerzi e 

az egyesület ezt az engedélyt. Amennyiben meg van ez a dokumentum, akkor őket is 

felkérhetik és a biztosítást velük valósíthatják meg.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

Jelenleg ugye a Találkozások Háza rendezi az Öhönforgató versenyt, de nem mindegy, hogy 

mennyi önkormányzati támogatást adnak nekik. Tehát ráhatással kellene lenni arra, hogy 

valaki végezze el a tanfolyamot.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Nem tudják, hogy a polgárőrség most milyen árajánlatot adott volna, mennyiért tudta volna a 

biztosítást vállalni.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Véleménye szerint a szóban forgó 5 millió forintos összeg kicsit túlzás a rendezvénybiztosítás 

tekintetében, mert az egész rendezvény maximum annyiba kerül.  

 

Császár József Sándor képviselő: 

De a 300.000 forint biztos megtérülne.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Nem ismeri pontosan a jogszabály szövegét, de úgy véli, hogy ha a jövőben akár egy ember is 

elmenne a tanfolyamra, akkor a több polgárőr még nem biztos, hogy biztosíthatná a 

rendezvényt, mert nincs meg hozzá a megfelelő végzettsége. Véleménye szerint csak a 

jogszabály pontos értelmezésével lehetne megmondani, hogy a polgárőrség mit tud tenni. 

Mindezek után elmondta, hogy a polgárőrség nagyon keményen dolgozik azért, hogy 

működhessenek és az anyagi forrásokat előteremtsék. Majd elmondta azt is, hogy a 

polgárőrségnek sikerült beadni egy pályázatot, melynek elbírálása során 200.000 forint 

támogatást nyertek, jelenleg folyamatban van a szerződés aláírása az alapkezelővel.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Köszönetét fejezte ki a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület felé, hiszen valóban áldozatosan 

végzik a munkájukat és mindenhol jelen vannak és számíthat rájuk Tiszavasvári. Ígéretet tett 

arra vonatkozóan, hogy a jövőben is igyekezni fognak támogatni az egyesületet, és fontos az ő 

jelenlétük. Kérte, hogy a jövőben is bizalommal forduljanak az önkormányzathoz és keressék 

egymást minden tekintetben.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

167/2019. (V.14.) Kt. számú 

határozata 

 

a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2018. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 

által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

I. Tiszavasvári Polgárőr Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Polgárőr 

Egyesület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 

elnökét a hozott döntésről. 

 

 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Szőke Zoltán  

  polgármester 
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A 167/2019. (V.14.) Kt. sz. határozat melléklete:



50 

 



51 

 



52 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 



69 

 



70 

 



71 

 



72 

 



73 

 



74 

 



75 

 



76 

 



77 

 



78 

 



79 

 



80 

 



81 

 



82 

 



83 

 



84 

 



85 

 



86 

 



87 

 



88 

 



89 

 



90 

 



91 

 



92 

 



93 

 



94 

 



95 

 



96 

 



97 

 



98 

 



99 

 



100 

 



101 

 



102 

 



103 

 



104 

 



105 

 



106 

 



107 

 



108 

 



109 

 



110 

 



111 

 



112 

 



113 

 

 
 

 

 



114 

 

Tárgy (3.np.): Előterjesztés a köznevelési megállapodás és a feladatellátást 

szolgáló ingatlan használati szerződésének elfogadásáról, 

gyermekétkeztetés biztosításáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelős szóbeli kiegészítése: 
A szerződésekben és a határozat-tervezetekben is több helyen szerepel a 2019. szeptember 1-

ei dátum, mint a szerződés időtartamának kezdete, illetve a feladatellátás kezdete. Ezt azzal 

együtt javasolta elfogadni, hogy ezt az időpontot mindenképpen meg kell, hogy előzze az, 

hogy az Esélytér Intézményfenntartó és az önkormányzat között létrejövő köznevelési 

szerződésben meghatározott feladatra az Esélytér Intézményfenntartó működési engedéllyel 

rendelkezzen és ennek a működési engedélynek jogerőre is kell emelkednie eddig az 

időpontig, tehát ez a tény és ez a dátum együtt értelmezendő. A szerződésekben, illetve a 

határozat-tervezetekben több helyen szerepel szintén a Magiszter Alapítvány és a Magiszter, 

mint intézmény. Itt a képviselő nevét, személyét kérte pontosítani. Ahol alapítványként 

szerepel, ott Csombordi József kuratóriumi elnök a képviselő, ahol pedig intézményként 

szerepel, ott Nagy Levente igazgató úr lesz a képviselő. 3 határozat-tervezetet tartalmaz az 

előterjesztés. Az első határozat-tervezet melléklete a Köznevelési szerződés, amelynek a 

2.2.1. pontja tartalmazza, hogy az intézménybe történő felvétel során az intézmény köteles 

felvenni az óvodaköteles gyermekeket, mint kötelező felvételt biztosító óvoda. Ezt a mondatot 

kérte törölni a szerződésből, ugyanis ennek szabályait a köznevelési törvény határozza meg, 

és annak mentén kell eljárni. A 2. határozat-tervezet 1. mellékletét képező megszüntető 

szerződés a Köznevelési szerződés hatályba lépésének időpontjához köti a megszüntetés 

időpontját. Itt kimaradt, hogy mely köznevelési szerződés, tehát itt egy pontosítás lenne, hogy 

az Esélytér és az önkormányzat között létrejövő köznevelési szerződés hatálybalépéshez kötik 

az étkeztetési szerződés megszüntetését.  

 

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

polgármester az 1. határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli 

módosításokkal együtt. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

168/2019. (V. 14.) Kt. számú 

határozata 

 

Köznevelési megállapodás elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Köznevelési megállapodás 

elfogadásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. 

képviseli: Szőke Zoltán polgármester), az Esélytér Intézményfenntartó, mint 

intézményfenntartó (székhelye: 4440 Nyíregyháza, Csillag utca 3. képviseli: Nemes Ágnes), 

valamint a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mint intézmény (4031 Debrecen, 
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Wesselényi utca 4/b. képviseli: Nagy Levente igazgató), mint felek között kötendő 

köznevelési megállapodást, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.  

 

A köznevelési megállapodás a feladatellátásra vonatkozó működési engedély jogerőre 

emelkedésétől 5 év határozott időre szól.  

 

2.1 Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

  

2.2 Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa az Esélytér 

Intézményfenntartót.  

 

 

Határidő: azonnal    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Köznevelési szerződés 
amely létrejött egyrészről  

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

székhelye:  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

adószáma:  15732468-2-15     

bankszámlaszáma: ……………………………………….   

képviseli:  Szőke Zoltán polgármester 

továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről: 

Esélytér Intézményfenntartó 

székhelye:  4400 Nyíregyháza, Csillag u. 3.  

adószáma:  18742428-1-15 

bankszámlaszáma: 68800099-11137634   

képviseli:  Nemes Ágnes 

továbbiakban: Intézményfenntartó 

 

harmadrészről: 

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

székhelye: 4031 Debrecen, Wesselényi u. 4/b 

adószáma: 18568844-1-09 

bankszámlaszáma: ………………………………………. 

képviseli: Nagy Levente 

továbbiakban: Intézmény 

 

- továbbiakban Önkormányzat, Intézményfenntartó és Intézmény együtt Felek - között 

az alábbi helyen és időben a következő tartalommal: 

 

1. A köznevelési szerződés előzményei 

 

Az Önkormányzat és a Magyarországi Magiszter Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 

között 2009. május 28-án közoktatási megállapodás jött létre, a Tiszavasváriban működő, az 

Alapítvány fenntartásában lévő Intézmény közoktatási feladatait illetően. A megállapodás tíz 

éves időtartamra került megkötésre, és 2019. augusztus 31. napján hatályát veszti.  

Az Alapítvány és az Esélytér Intézményfenntartó között létrejött megállapodás alapján a 

fenntartói jogokat – a hatósági eljárás eredményessége esetén - az Esélytér 

Intézményfenntartó 2019. szeptember 1. dátummal átveszi. 

 

2. Köznevelési szerződés célja, tárgya 

2.1 A megállapodás tárgya a köznevelési feladatot ellátó Intézmény tiszavasvári 

tagintézménye óvodájának (továbbiakban Magiszter Óvoda) vonatkozásában a 

köznevelési közszolgálati feladatok teljesítése során a Felek jogainak és kötelezettségeinek 

meghatározása az alábbiak szerint: 

 

2.2 Intézményfenntartó, Intézmény feladatai, kötelezettségei különösen: 

2.2.1 Felek rögzítik, hogy Intézményfenntartó a 2.1 pontban meghatározott köznevelési 

közszolgálati feladatát a mindenkori hatályos alapító okiratában meghatározott 

alapfeladat szerint, valamint a hatályos működési engedélyben meghatározott gyermek – 
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és tanulólétszám keretein belül, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban köznevelési törvény) 31. § (4) bekezdése alapján térítésmentesen látja el.  

2.2.2 Jelen megállapodás keretében Intézményfenntartó által fenntartott Intézmény a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott, az óvodai ellátáshoz 

kapcsolódó kötelező feladatot lát el, a vonatkozó jogszabályi előírások, szakmai 

követelmények, valamint nyilvántartási kötelezettségek betartása mellett.  

 

2.2.3 Az Intézményfenntartó kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges valamennyi 

engedéllyel, infrastrukturális és humán forrással, valamint megfelelő alkalmazotti 

létszámmal rendelkezik, jelen megállapodás időtartama alatt.  

 

2.2.4 Felek megállapodnak, hogy az óvodai étkeztetés megszervezése, biztosítása 

Intézményfenntartó által a közétkeztetési feladatokat ellátó, önkormányzati tulajdonban 

lévő gazdasági társaságon keresztül valósul meg. 

 

2.2.5 Intézményfenntartó vállalja, hogy a köznevelési törvény 33. § (1) bekezdésében előírt 

létszámkövetelményeknek is megfelelően az óvodai nevelést mindenkor biztosítja.  

3. A köznevelési szerződés időtartama:  

3.1 A köznevelési szerződést a Felek az Intézményfenntartó jelen szerződésben 

meghatározott feladatellátására vonatkozó működési engedélye jogerőre emelkedésétől 

(2019. ………………………... napjától) 2024. augusztus 31. napjáig terjedő, határozott 

időtartamra kötik. 

 

3.2 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testület 169/2019. (V.14.) Kt. számú 

határozatával elfogadott külön megállapodás keretében biztosítja az Önkormányzat 

tulajdonában álló, tiszavasvári 2699/1, 2686/2 és a 2708 hrsz-ú, a valóságban a 4440, 

Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8., Petőfi S. u. 24. és Kossuth u. 76. szám alatti ingatlanok 

kizárólagos használatát.  

Intézményfenntartó fentiek szerint külön megállapodásban (használati szerződés) rögzített 

feltételekkel átveszi az óvodaépületek használati jogát és vállalja a Magiszter Óvoda 

működtetését. 

 

3.3 A nevezett ingatlanokban 8 csoportos óvoda működik. 

3.4 Intézményfenntartó vállalja az Önkormányzat köznevelési feladatainak részbeni 

ellátását, a jelen szerződésben meghatározott módon és a megszabott feltételek szerint.  

 

4. A megállapodás megszűnése, megszüntetése 

4.1 Jelen megállapodás közös megegyezéssel megszüntethető, azzal, hogy a közös 

megegyezéssel történő megszüntetésre irányuló kezdeményezéseket az adott év március 

31-ig lehet megtenni a következő nevelési évre vonatkozóan.   

4.2 Azonnali hatállyal megszűnik a megállapodás, ha az óvoda működési engedélye 

lejár, az óvoda működése megszűnik, az ingatlanhasználati szerződés megszűnik.  

4.3 Jelen megállapodás rendkívüli felmondással felmondható, amennyiben az 

Intézményfenntartó vagy az Intézmény jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének a 

külön jogszabályban foglalt határidőn belül felszólításnak nem tesz eleget.  
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5. Felek kötelezik magukat arra, hogy a Magiszter Óvoda eredményes működtetésében, 

valamint az ingatlanokat érintő esetleges átalakítások, beruházás, felújítás során 

együttműködnek. 

 

6. Intézményfenntartó kötelezi magát, hogy a használatba kapott ingatlanokat és a 

hozzájuk kapcsolódó teljes infrastruktúrát kizárólag nevelési és kulturális célokra 

használja a feladatellátást szolgáló ingatlanra vonatkozó használati szerződésben 

megfogalmazottak alapján. 

7. A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola nyilvántartásba vett, működési engedéllyel (Hajdú – Bihar 

Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala HB-03/HAT/06732-3/2019) 

rendelkező nevelési – oktatási intézmény.  

 

8. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodással érintett valamennyi jognyilatkozat 

érvényesen írásban tehető meg.  

 

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a köznevelési törvény és a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  

 

10. Alulírott szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták.  

 

 

Tiszavasvári, 2019. május. 15.     Nyíregyháza, 2019. május …..  

 

 

 

Szőke Zoltán                 Nemes Ágnes 

polgármester              képviselő  

Tiszavasvári Város Önkormányzata   Esélytér Intézményfenntartó

  

      

Debrecen, 2019. május 11. 

 

 

Nagy Levente 

főigazgató 

 

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

 

 

 

Csatolt mellékletek: 

- Intézményfenntartó alapító okirata 

- Intézményfenntartó képviselőjének aláírási címpéldánya 

- Intézmény működési engedélye    
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra 

a témafelelős által tett szóbeli módosításokkal együtt.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

169/2019. (V.14.) Kt. számú 

határozata 

 

Az Esélytér Intézményfenntartóval kötendő használati szerződés elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi döntést hozza: 

     

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány között - a tiszavasvári 2699/1, 2686/2 és a 2708 hrsz-ú, a valóságban a 

Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8., Petőfi S. u. 24. és Kossuth u. 76. szám alatti ingatlanokra – 

2016. május 23-án kötött használati szerződést a köznevelési feladatellátásra vonatkozó 

köznevelési szerződés hatálybalépését megelőző naptól közös megegyezéssel történő 

megszüntetését, a határozat 1. mellékletében található megszüntető szerződésben foglaltak 

szerint.  

  

2. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata és az Esélytér 

Intézményfenntartó között, a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

tiszavasvári 2699/1, 2686/2 és a 2708 hrsz-ú, a valóságban a 4440, Tiszavasvári, Petőfi S. 

u. 8., Petőfi S. u. 24. és Kossuth u. 76. szám alatti ingatlanok – óvoda, iskola – ingyenes 

használatára vonatkozó szerződés megkötését, a határozat 2. melléklete szerinti 

tartalommal.   

 

A használati szerződés a köznevelési feladatellátásra vonatkozó köznevelési szerződés 

hatálybalépésétől 5 év határozott időtartamra szól. 

 

3.1. Felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pont szerinti szerződések aláírására. 

 

3.2. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány és az Esélytér Intézményfenntartó képviselőit  

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 169/2019. (V.14.) Kt. számú határozathoz 

 

MEGSZÜNTETŐ SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2019. (V.14.) 

Kt. számú határozata alapján egyrészről  

 

Név:     Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

Képviseli:   Szőke Zoltán polgármester 

a továbbiakban: Használatba adó  

 

másrészről 

Név:  Magyarországi Magiszter Alapítvány 

Székhely:  4031 Debrecen, Wesselényi u. 4/b.   

Képviseli:  Csombordi József kuratóriumi elnök  

a továbbiakban: Használatba vevő 

között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 

Előzmény: 

A Képviselő-testület a 140/2016. (V.19.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a 

tiszavasvári 2699/1, 2686/2 és a 2708 hrsz-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8., 

Petőfi S. u. 24. és Kossuth u. 76. szám alatti ingatlanokat – óvoda, iskola – a Magyarországi 

Magiszter Alapítvány részére ingyenesen használatba adja. 

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarországi Magiszter Alapítvány valamennyi telephelye és 

alapfeladata vonatkozásában a - működési engedély jogerőre emelkedésétől – határozatlan 

időre szólóan az Esélytér Intézményfenntartó veszi át a fenntartói feladatokat, a 

fenntartáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel együtt, beleértve az intézményen 

biztosított gyermekétkeztetést is, így a korábbi megállapodás megszüntetése, és az új 

fenntartóval új megállapodás megkötése válik szükségessé.  

 

1. Felek közösen megállapodnak abban, hogy a Használatba adó tulajdonában lévő 

tiszavasvári 2699/1, 2686/2 és a 2708 hrsz-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8., 

Petőfi S. u. 24. és Kossuth u. 76. szám alatti óvoda és iskola megnevezésű ingatlanok 

ingyenes használatára 2016. május 23. napján kötött használati szerződést közös 

megegyezéssel megszüntetik, a Használatba Adó, az Esélytér Intézményfenntartó (4400 

Nyíregyháza, Csillag utca 3. képviseli: Nemes Ágnes elnök) és a Magiszter Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola (4031 Debrecen Wesselényi u. 4/b. képviseli: nagy Levente igazgató) között létrejött 

köznevelési szerződés hatálybalépését megelőző nappal (2019. ………………….… 

napjával). 

2. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással szemben a megszüntető szerződés 

aláírásának napjától kezdődően semminemű követelésük nincs. 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

Tiszavasvári, 2019…... 

 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata  Magyarországi Magiszter Alapítvány 

                       használatba adó használatba vevő 

     képv.: Szőke Zoltán polgármester    képv.: Nagy Levente főigazgató 
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2. melléklet a 169/2019. (V.14.) Kt. számú határozathoz 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2019. (V.14.) Kt. 

számú határozata alapján  

egyrészről  

Név:     Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  

Képviseli:   Szőke Zoltán polgármester 

 

a továbbiakban: Használatba adó  

 

másrészről 

Név:  Esélytér Intézményfenntartó  

Székhely:  4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3. 

Képviseli:  Nemes Ágnes elnök 

 

a továbbiakban: Használatba vevő 

 

között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 

I. Előzmények: 

A Képviselő-testület a 65/2019. (II.28.) Kt. számú határozatával egyetértését fejezte ki az 

alábbiak tekintetében: 

A Magiszter Magyarországi Alapítvány (4024 Debrecen, Wesselényi utca 4/b. képviseli: 

Csombordi József Sándor kuratóriumi elnök) mint átadó határozatlan időre ingyenesen 

átadja a fenntartásában lévő óvoda köznevelési intézmény fenntartói jogát az Esélytér 

Intézményfenntartó (székhelye: 4440 Nyíregyháza, Csillag utca 3. képviseli: Nemes Ágnes) 

részére, a fenntartáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel együtt, a fenntartóváltás 

nyilvántartásba vételéről szóló határozat és a működési engedély módosításáról szóló 

határozat véglegessé válásának időpontjától, azzal, hogy az Esélytér Intézményfenntartó, 

mint új fenntartó biztosítja, hogy nem változik az óvodai nevelés módszertana, tartalma 

és színvonala. A fenntartói jog átadásáról szóló megállapodást felek 2019. február 18. 

napján aláírták. 

Fentiek alapján az Alapítvány valamennyi telephelye és alapfeladata vonatkozásában a - 

működési engedély jogerőre emelkedésétől – határozatlan időre szólóan az Esélytér 

Intézményfenntartó veszi át a fenntartói feladatokat, a fenntartáshoz szükséges személyi 

és tárgyi feltételekkel együtt.  

Az engedélyezési eljáráshoz szükséges, hogy az önkormányzat a feladatellátáshoz 

szükséges épületek használati jogát biztosítsa. A 65/2019. (II.28.) mellékleteként elfogadott 

– 2019. február 20. napján felek által aláírt - háromoldalú együttműködési megállapodásban 

rögzítésre került, hogy amennyiben az Esélytér Intézményfenntartó az óvoda tekintetében az 

önkormányzattal, az általános iskola tekintetében pedig az oktatásért felelős miniszterrel 

köznevelési szerződést köt, az önkormányzat biztosítja az intézményfenntartó számára a 

feladatellátáshoz szükséges ingatlanok térítésmentes használatát. 
 

A szerződés megkötésének hatályos jogszabályi háttere: 

 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdése 

értelmében:  

10. § Egyházi jogi személy a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye. 
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12. § (1) bekezdés: A bevett egyház belső szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező 

egysége, szervezete vagy intézménye jogi személy. 

 

A köznevelési törvény 4. § 9. pontja értelmében:  

9. fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat 

ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési 

intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. 

 

Az új fenntartónak tehát az engedélyek megszerzésén kívül az intézmény működéséhez 

szükséges feltételekről is gondoskodni kell, nevezetesen a feladat ellátásához szükséges 

épületekkel is rendelkeznie kell. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat 

ellátásának biztosítása. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 6. ,,óvodai ellátás”. 

 

Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak értelmében nemzeti vagyon ingyenesen 

kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben 

hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 

 

Az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglaltak értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására 

vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A 

hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 év határozott időre 

köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg abban az 

estben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem 

nélkül teljesítette.  

 

Az Nvtv. 3. § (1) bekezdése értelmében: E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) … az egyházi jogi személy, … 

 

A nemzeti vagyon tekintetében a versenyeztetésre vonatkozó szabályozást az Nvtv. előírásai 

tartalmazzák.  

 

A nemzeti vagyon tekintetében a versenyeztetés mellőzésére vonatkozó szabályozás az 

Nvtv. 11. § (17) bekezdése értelmében: „Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a 

hasznosítás 

a) államháztartási körbe tartozó szervezet, 

b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó 

szervezet, vagy 

c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik. 

 

Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 3a. pontja értelmében gazdálkodó szervezet: a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.  

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (6) bekezdése értelmében: 

gazdálkodó szervezet: … az egyesület … 
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A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 

vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9/A. § (1) bekezdése 

értelmében: A vallási tevékenységet végző szervezet olyan egyesület, amelynek tagjai 

azonos hitelveket valló természetes személyek, és amelynek alapszabályában meghatározott 

célja vallási tevékenység végzése. 

(2) A vallási tevékenységet végző szervezetre az egyesületre vonatkozó szabályokat az e 

törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

II. A szerződés tárgya: 

 

II.1. A Használatba adó tulajdonában lévő tiszavasvári 

- 2699/1 helyrajzi számú, valóságban 4440 Tiszavasvári, Petőfi S. u. 8. sz. alatti, általános 

iskola, 

- 2686/2 helyrajzi számú, valóságban 4440 Tiszavasvári, Petőfi S. u. 24. sz. alatti általános 

iskola,  

- 2708 helyrajzi számú, valóságban 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76. szám alatti általános 

iskola  

megnevezésű ingatlanokat – az ingatlanokban végzett köznevelési feladatellátásra vonatkozó 

köznevelési szerződés hatálybalépésétől (2019. …………… napjától) 5 év határozott időre, 

jelen szerződésben foglalt feltételekkel a Használatba Vevő ingyenes használatába adja, a 

Használatba Vevő pedig ingyenesen használatba veszi. 

 

A szerződés tárgyát képező ingatlanok birtokbavételéről átadás-ávételi jegyzőkönyv készül. 

 

II.2. A használati jog ellenértéke:  

A Használati jog ingyenesen kerül átengedésre, az alábbi feltételekkel: (Az Nvtv. 11. § (13) 

bekezdése, valamint a 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés pontjának 

megfelelően.)  

- Használatba adó és Használatba vevő a szerződés tárgyát képező vagyonnal 

összefüggésben eredményességi elvárásként kötik ki a közfeladat ellátását a jelen 

szerződés III. pontjában foglalt célnak megfelelően. 

- Használatba vevő, mint a használati jog gyakorlója a közfeladat ellátását e szerződés 

tárgyát képező vagyonon, vagyonnal végzi, köznevelési megállapodás alapján.  

 

III. A szerződés célja:  

A Használatba vevő által vállalt közfeladat: köznevelési feladatellátás. 

 

IV. Felek joga, kötelezettsége 

 

IV.1.1. Használatba vevő joga: 

- A szerződés tárgyát képező vagyon vonatkozásában használati jog illeti meg. Az 

ingatlanokon fennálló használati jog megszerzéséhez annak ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzése is szükséges. 

 

- A használati jog hatálya alatt a szerződés tárgyát képező vagyonnal a feladat ellátása 

érdekében – a jogszabályok adta keretek között és a jó gazda gondosságával – szabadon 

gazdálkodik és vállalkozik, tekintettel az Nvtv., az államháztartásról szóló törvény és annak 

végrehajtási rendelete, valamint a vonatkozó önkormányzati vagyonrendelet rendelkezéseire.  

Egyéb, nem a feladat ellátása érdekében történő vállalkozás csak a feladat ellátásának 

biztonsága feltétlen szem előtt tartása mellett – a feladat veszélyeztetése nélkül – történhet. 

 

- A szerződés tárgyát képező vagyont kizárólag jelen szerződés III. pontjában foglalt célból 

jogosult használni. 
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- Használatba vevő a saját költségén az Önkormányzat külön előzetes írásbeli engedélye 
alapján jogosult: 

-  a szerződés tárgyát képező ingatlanokat átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 

a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet 

végezni, 

-  az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást 

végezni. A beruházás, felújítás értékét a Használatba vevőnek bizonylatokkal kell 

igazolnia és azokról évente - a feladatellátásra vonatkozó beszámolóval egyidejűleg - 

írásban be kell számolnia a Használatba Adónak.  

 

IV.1.2 Használatba vevő kötelezettsége: 

- A szerződés tárgyát képező vagyon jelen szerződésben foglalt célból történő használata.  

 

- Az önkormányzati közfeladat ellátásához biztosítani a feladatellátás feltételeit, a vagyon 

állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékének növelését. 

 

- A szerződés tárgyát képező ingatlanokon fennálló használati jog megszerzéséhez annak 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzése. 

 

- Használatba vevő kötelezettséget vállal az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges 

és az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény és e törvény végrehajtásáról szóló jogszabály 

szerinti – a használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas – okirat kiállítására, 

ha a használati jog bejegyzésére jelen okirat alapján nem kerülne sor. 

 

- Vállalja, hogy a használati jog hatálya alatt gondoskodik a szerződés tárgyát képező vagyon 

karbantartásáról és a működéshez – a feladatellátáshoz – szükséges mértékű pótlásáról, 

különösen az ingatlanokon és ingatlanrészeken szükségessé váló karbantartási és javítási 

munkák saját költségen történő elvégeztetéséről (Így az ingatlanban levő központi 

berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 

biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról is). E feladata 

teljesítéséről évente köteles beszámolni, legkésőbb tárgyév május 31. napjáig, a 

tárgyévet megelőző évre vonatkozóan. 

 

- A szerződés tárgyát képező vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, 

illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly 

módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott tevékenységéből származó bevételeitől, 

költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.  

 

- A szerződés tárgyát képező vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, 

elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni. 

 

-  A szerződés tárgyát képező vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt 

rendeltetésszerűen, a használati szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak 

megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó 

személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül 

jogosult birtokolni, használni, működtetni, hasznait szedni. 

- A szerződés tárgyát képező vagyonhoz fűződő közterheket viselni.  

 

- A szerződés tárgyát képező vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról, vagyont 

érintő lényeges változásokról, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül értesíteni 

a Használatba adót.  

Köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adót az ingatlan egészét fenyegető veszélyről 

és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a 
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vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével 

fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai 

gyakorlásában harmadik személy akadályozza.  

A Használatba vevő köteles tűrni, hogy a Használatba adó a veszély elhárítására, a kár 

következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés 

elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a 

Használatba vevő köteles viselni. 

 

- A Használatba vevő köteles tűrni a használattal kapcsolatos ellenőrzéseket, és az 

ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni. 

 

- A szerződés tárgyát képező ingatlanokon lévő épületeket szükség esetén - az országgyűlési 
és az önkormányzati választások, nemzetiségi önkormányzati választások, népszavazás, népi 
kezdeményezés céljára köteles a választások lebonyolításához szükséges mértékben - 
térítés nélkül – a Helyi Választási Iroda rendelkezésére bocsátani. 

 

- A szerződés tárgyát képező ingatlan használatát a jelen szerződésben meghatározott 

feladatok, közfeladatok ellátásának zavarása nélkül, a Használatba adó, vagy a Használatba 

adó intézményei részére eseti jelleggel önkormányzati, kulturális rendezvények 

lebonyolítása céljából térítésmentesen biztosítani. 

Használatba adó és Használatba vevő az ilyen eseti használat előtt 15 nappal egyeztetnek. 

A felmerülő költségek viselése (rezsidíj, takarítás) az eseti használó Használatba adó köteles. 

Az üzemeltetés költségei Használatba Vevőt terhelik.  

 

- Az önkormányzat, önkormányzati-, helyi közösségi-, kulturális- célú hirdetményei 

kifüggesztését az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, az általa 

meghatározott időtartamban térítésmentesen biztosítani.  

 

- A szerződés tárgyát képező vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, 

továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 

használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi 

önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg. 

 

- A szerződés tárgyát képező vagyont biztosítékul nem adhatja. 

 

- A szerződés tárgyát képező vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet. 

 

- Polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a 

Használatában lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, 

kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban 

feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen 

okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 

 

- Amennyiben a Használatba vevő a szerződés tárgyát képező vagyon hasznosítását másnak 

átengedi, a Használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

- Felelős a szerződés tárgyát képező ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi 

és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 

betartásáért és betartatásáért. Az ingó, ingatlan vagyon őrzése, az ingó vagyon 

vagyonbiztosítása használatba vevő kötelezettsége. 
 

- Köteles teljesíteni a szerződés tárgyát képező vagyonnal kapcsolatban, a jogszabályban, 

illetve a használati szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási 

kötelezettséget. 
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IV.2.1. Használatba adó joga különösen: 

- Jelen szerződés III. pontjában foglalt célú és egyéb feladatellátásra, a szerződés tárgyát 

képező vagyonnal való gazdálkodásra, annak rendeltetésszerű használatára irányuló 

ellenőrzéseket a Használatba vevő legkisebb zavarásával ellenőrizni, adatot, tájékoztatást, 

információt kérni. 
  

- A szerződés tárgyát képező ingatlanon lévő épületet - az országgyűlési és az önkormányzati 
választások, nemzetiségi önkormányzati választások, népszavazás, népi kezdeményezés 
céljára jogosult a választások lebonyolításához szükséges mértékben - térítés nélkül 
használni.  

 

- Az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit a szerződés tárgyát képező 

ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a Használatba vevő által 

meghatározott időtartamban kifüggeszteni.  

 

IV.2.2. Használatba adó kötelezettsége különösen: 

- A szerződés tárgyát képező vagyont használatba adja, maradéktalanul együttműködik annak 

átadás-átvétele során. 

 

- Kötelezettséget vállal, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges és az ingatlan-

nyilvántartásról szóló törvény és e törvény végrehajtásáról szóló jogszabály szerinti – a 

vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas – okirat kiállításában 

együttműködik Használatba vevővel, ha a használati jog bejegyzésére jelen okirat alapján 

nem kerülne sor. 

 

- A jelen szerződés hatálya alatt köteles a szerződés tárgyát képező ingatlanokra megkötött 

vagyonbiztosítási szerződés hatályát a használati jog tartama alatt fenntartani. 

 

V. Szerződésszegés 

 

V.1. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 

szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 

keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Használatba vevő kötelezettsége 

függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az 

intézmény ellátottjai vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza.  

 

Nem terheli a Használatba vevőt a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt 

el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható. 

 

A Használatba adó a Használatba vevőtől követelheti a használatba adott vagyon 

rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Használatba vevő 

a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – a Használatba adó felhívása ellenére – 

tovább folytatja, a Használatba adó kártérítést követelhet. 

VI. Szerződés megszűntetése 

VI.1.  Közös megegyezés: Jelen megállapodás közös megegyezéssel megszüntethető, azzal, 

hogy a közös megegyezéssel történő megszüntetésre irányuló kezdeményezéseket 

az adott év március 31-ig lehet megtenni a következő nevelési évre vonatkozóan.   
 

VI.2. Rendkívüli felmondásnak van helye különösen, ha:  

- a Használatba Vevő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a 

jelen használati szerződésben előírt kötelezettségét megszegi és a külön jogszabályban 

foglalt határidőn belül felszólításnak nem tesz eleget.  
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- a Használatba vevő a vele szemben a jelen használati szerződés megkötését megelőzően 

megindult csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárásról a Használatba adót nem 

tájékoztatta, vagy a Használatba vevővel szemben a jelen szerződés hatályának 

időtartama alatt csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás indul és a külön 

jogszabályban foglalt határidőn belül felszólításnak nem tesz eleget.  
- a Használatba vevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása 

több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott, és a külön 

jogszabályban foglalt határidőn belül felszólításnak nem tesz eleget.  

- az Intézményfenntartó vagy az Intézmény jelen megállapodásban foglalt 

kötelezettségének a külön jogszabályban foglalt határidőn belül felszólításnak nem 

tesz eleget.  
 

VI.3. Azonnali felmondásnak van helye különösen, ha: 

-  a Használatba vevő a használatba adott önkormányzati vagyonnal a vállalt közfeladatot 

nem látja el, vagy a használatába adott vagyonban kárt okoz.  

- a Használatba vevő, az Nvtv. szerint nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

VI.4. Azonnali hatállyal megszűnik a megállapodás, ha az óvoda működési engedélye 

lejár, az óvoda működése megszűnik, a közfeladat ellátással érintett vagyonnal 

kapcsolatos köznevelési megállapodás megszűnik, a III. pontban foglalt célnak 

megfelelő feladatellátás megszűnik. 
 

VII. A szerződés módosítása:  

- A szerződést kizárólag írásban lehet módosítani.  

- A módosítást előzetesen indokolással ellátva írásban kell kezdeményezni.  

- Felek nem tekintik a szerződés módosításának a hivatalosan nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy 

telefonszámában bekövetkező változást, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változást. Az említett változásokról az érintett fél a 

másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 

értesíteni. 

 

VIII. A szerződés megszűntetése/ megszűnése esetén irányadó eljárás: 
- A Használatba vevő a használati joga megszűntetése esetén, a megszűntetés napjától 

számított 20 napon belül – figyelemmel az ellátásra irányadó jogszabályi kötelezettségek 

teljesítésére - köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban a Használatba adó részére visszaadni.  

- Amennyiben a Használatba vevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, a 

Használatba adó jogosult a helyiségeket birtokba venni, a helyiségekben található 

ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Használatba vevőt az ingóságok 8 

napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 

- Amennyiben a Használatba vevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem 

szállítja el ingóságait, a Használatba adó jogosult a Használatba vevőnek az ingatlanban 

lévő vagyontárgyait a Használatba vevő költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen 

történő raktározásáról a Használatba vevő költségén gondoskodni.  

- A szerződés megszűnése esetén Használatba vevő cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

- A szerződés megszűnése esetén a használati jognak az ingatlan-nyilvántartásból való 

törléséről a Használatba vevő köteles gondoskodni. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 
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Minden értesítés és egyéb közlés, melyet a jelen szerződés alapján meg kell, vagy meg lehet 

tenni írásban teendő meg. 

 

Jelen szerződés a felek teljes megállapodását tartalmazza, és hatályon kívül helyez minden 

korábbi, a jelen szerződés létrejöttét megelőző akár szóbeli, akár írásbeli ajánlatot, ígéretet, 

megállapodást, intézkedést vagy tárgyalást.  
 

Szerződő Felek és az együttműködő fél a szerződést együttesen elolvasták, és a közös 

értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

Tiszavasvári, 2019 ………… 

  

 

 

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

Tiszavasvári Város Önkormányzata                                          Esélytér Intézményfenntartó 

             Használatba adó                   Használatba vevő                       

képv.: Szőke Zoltán polgármester                                        képv.: Nemes Ágnes  
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Ezután Szőke Zoltán polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra 

a témafelelős által tett szóbeli módosításokkal együtt.  

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

170/2019. (V.14.) Kt. számú 

határozata 

 

(mely egyben a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft 5/2019. (V.14.) számú 

alapítói döntése) 

 

Az Esélytér Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötendő 

megállapodásról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Esélytér 

Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötendő 

megállapodásról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

     

1.1 Átadja - a Költségvetési törvény 2. melléklet „Kiegészítő szabályok”–ban foglaltak 

alapján - az Esélytér Intézményfenntartónak (4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3. szám 

képviseli: Nemes Ágnes) a Magyarországi Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári 

Tagintézményében végzett gyermekétkeztetési feladatot, Tiszavasvári Város 

Önkormányzata, az Esélytér Intézményfenntartó és a Magiszter Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

között létrejött köznevelési szerződés hatálybalépésének napjával. 

1.2 Lemond az 1. pontban foglalt gyermekétkeztetési feladathoz kapcsolódó - a 

Költségvetési törvény 2. számú melléklete „Kiegészítő szabályok” alcíme III.5. pont ab) 

alpont szerinti - támogatásnak az átadással érintett ellátottakkal arányos, időarányos 

részéről, legkésőbb 2019. május 15. napjáig, 2019. szeptember 1. napjával.  

2.1 Kezdeményezi Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány, mint szerződő felek, valamint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. és a Városi Kincstár Tiszavasvári, mint együttműködő felek között – a 

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézményében a gyermekek, tanulók számára 

a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésben meghatározott gyermekétkeztetés biztosítására – 2018. 

május 14. napján - kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését, a 

határozat 1. mellékletében található megszüntető szerződésben foglaltak szerint.  

2.2 A megszüntetés időpontja Tiszavasvári Város Önkormányzata, az Esélytér 

Intézményfenntartó (4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3. képviseli: Nemes Ágnes elnök) és a 

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (4031 Debrecen Wesselényi u. 4/b. képviseli: nagy Levente 

igazgató) között létrejött köznevelési szerződés hatálybalépését megelőző nap. 
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3.1 Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. legfőbb döntéshozó szerveként 

kezdeményezi az Esélytér Intézményfenntartó, valamint a Tiszavasvári Város 

Közétkeztetési Nonprofit Kft. között, a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári 

Tagintézményében a gyermekek, tanulók számára a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésben 

meghatározott gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó megállapodás megkötését, a 

határozat 2. mellékletét képező tartalommal.  

3.2 A megállapodás Tiszavasvári Város Önkormányzata, az Esélytér 

Intézményfenntartó (4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3. képviseli: Nemes Ágnes elnök) és a 

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (4031 Debrecen Wesselényi u. 4/b. képviseli: nagy Levente 

igazgató) között létrejött köznevelési szerződés hatálybalépésétől 5 év határozott 

időtartamra szól. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont szerinti szerződések aláírására. 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy  

- jelen döntéssel összefüggésben az Önkormányzat és a Közétkeztetési Kft. között 

2018. január 29. napján kelt - a Közétkeztetési Kft. által a közétkeztetés tekintetében 

ellátandó feladatokra vonatkozó – szerződés módosítását készítse elő, és terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

- a döntésről tájékoztassa a Magyarországi Magiszter Alapítvány, a Tiszavasvári 

Város Közétkeztetési Nonprofit Kft., a Városi Kincstár Tiszavasvári és az Esélytér 

Intézményfenntartó képviselőit  

 

Határidő: azonnal           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 170/2019. (V.14.) Kt. számú határozathoz 

 

MEGSZÜNTETŐ SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2019. (V.14.) 

Kt. számú határozata alapján egyrészről  

 

egyrészről: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

képviseli: Szőke Zoltán polgármester 

törzsszáma: 732462 

továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről: Magyarországi Magiszter Alapítvány  

székhely: 4024 Debrecen Wesselényi utca 4/b. 

képviseli: Csombordi József kuratóriumi elnök 

továbbiakban: Alapítvány,  

 

továbbiakban együtt: Szerződő felek, valamint 

 

harmadrészről: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.  

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.    

képviseli: Gáll Antalné ügyvezető      

cégjegyzékszáma: 1509073088 

továbbiakban: Közétkeztetési Kft. 

 

negyedrészről: Városi Kincstár Tiszavasvári 

székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. 

képviseli: Czirjákné Szabó Erika gazdasági vezető   

továbbiakban: Kincstár, 

 

továbbiakban együtt: Együttműködő partnerek 

 

között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 

 

Előzmény: 

 

A Képviselő-testület a 114/2018. (V.14.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy 2018. 

szeptember 1. napjától határozatlan időre biztosítja a Magyarországi Magiszter 

Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Tiszavasvári Tagintézményében a gyermekek, tanulók számára a Gyvt. 21/A. § (1) 

bekezdésében meghatározott gyermekétkeztetést.  

 

Tekintettel arra, hogy a Magyarországi Magiszter Alapítvány valamennyi telephelye és 

alapfeladata vonatkozásában a - működési engedély jogerőre emelkedésétől – határozatlan 

időre szólóan az Esélytér Intézményfenntartó veszi át a fenntartói feladatokat, a 

fenntartáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel együtt, beleértve az intézményen 

biztosított gyermekétkeztetést is, így a korábbi megállapodás megszüntetése, és az új 

fenntartóval új megállapodás megkötése válik szükségessé.  
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1. Felek közösen megállapodnak abban, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a 

Magyarországi Magiszter Alapítvány, mint szerződő felek, valamint a Tiszavasvári 

Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. és a Városi Kincstár Tiszavasvári, mint 

együttműködő felek között – a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári 

Tagintézményében a gyermekek, tanulók számára a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdésben 

meghatározott gyermekétkeztetés biztosítására – 2018. május 14. napján kötött 

megállapodás közös megegyezéssel megszüntetik, Tiszavasvári Város 

Önkormányzata, az Esélytér Intézményfenntartó (4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3. 

képviseli: Nemes Ágnes elnök) és a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4031 Debrecen 

Wesselényi u. 4/b. képviseli: nagy Levente igazgató) között létrejött köznevelési 

szerződés hatálybalépését megelőző naptól.  

 

2. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással szemben a megszüntető szerződés aláírásának 

napjától kezdődően semminemű követelésük nincs. 

 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Tiszavasvári, 2019…... 

 

 

 

 

……………………………………………… ……………………………………….. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata    Magyarországi Magiszter Alapítvány 

képviseli       képviseli 

Szőke Zoltán polgármester                   Csombordi József elnök 

 

 

A jelen szerződésben foglaltakat együttműködő félként tudomásul veszem: 

 

 

 

 

 

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

Tiszavasvári Város Közétkeztetési        Városi Kincstár Tiszavasvári 

Nonprofit Kft.         képviseli 

  képviseli        Czirjákné Szabó Erika 

Gáll Antalné ügyvezető            gazdasági vezető 
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2. melléklet a 170/2019. (V.14.) Kt. számú határozathoz 

MEGÁLLAPODÁS GYERMEKÉTKEZTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

 

mely létrejött egyrészről: Tiszavasvári Város Önkormányzata  

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

képviseli: Szőke Zoltán polgármester 

törzsszáma: 732462 

továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről: Esélytér Intézményfenntartó   

székhely: 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 3. 

képviseli: Nemes Ágnes elnök 

továbbiakban: Intézményfenntartó,  

 

továbbiakban együtt: Szerződő felek, valamint 

 

harmadrészről: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.  

székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.    

képviseli: Gáll Antalné ügyvezető      

cégjegyzékszáma: 1509073088 

továbbiakban: Közétkeztetési Kft., mint Együttműködő partner 

 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények 

 

1.) Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy a Pünkösdi Egyház intézménye, az Esélytér 

Intézményfenntartó és a Magyarországi Magiszter Alapítvány között megállapodás jött 

létre a fenntartói jog átadásáról 2019. február 18. napján, a Magyarországi Magiszter 

Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Tiszavasvári Tagintézménye (óvoda és iskola) vonatkozásában. Jelenleg a 

gyermekétkeztetési feladatellátást az Önkormányzat biztosítja. Az Esélytér 

Intézményfenntartó képviselői kezdeményezték, hogy a gyermekétkeztetési feladatokat 

2019. szeptember 1. napjától az Esélytér Intézményfenntartó lássa el, tekintettel arra, 

hogy a fenntartóváltás nyilvántartásba vételéről szóló határozat és a működési engedély 

módosításáról szóló határozat véglegessé válásának időpontjától – várhatóan 2019. 

szeptember 1. napjától – a fenntartói jog is átadásra kerül.   

 

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

(továbbiakban: Gyvt.) 21/A (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a települési önkormányzat 

aa) az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá 

ab) a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és 

felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által 

fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben, 

b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben, 

c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben. 

 

3.) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

(továbbiakban: Költségvetési törvény) alapján a települési önkormányzatokat kötött 
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felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos 

személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az 

óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.  A 

Költségvetési törvény 2. melléklete III. 5. pont a) alpontja alapján a központi költségvetés 

támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi 

gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő bérjellegű kiadások és üzemeltetési 

kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A 

Költségvetési törvény 2. számú melléklete „Kiegészítő szabályok” alcíme rendelkezik arról, 

hogy amennyiben a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek 

ad át gyermekétkeztetési feladatot, úgy le kell mondania az 1.) pontban foglalt 

gyermekétkeztetési feladathoz kapcsolódó - a Költségvetési törvény 2. számú melléklete 

„Kiegészítő szabályok” alcíme III.5. pont ab) alpont szerinti - támogatásnak az átadással 

érintett ellátottakkal arányos, időarányos részéről.  

II. A szerződés tárgya, időtartama 

 

1.) Az Intézményfenntartó a Költségvetési törvény 2. melléklet „Kiegészítő szabályok”–ban 

foglaltak alapján átveszi az Önkormányzattól, ezzel egyidejűleg az Önkormányzat átadja 

az Intézményfenntartónak a gyermekétkeztetési feladatot, így az Intézményfenntartó a 

köznevelési feladatellátásra vonatkozó köznevelési szerződés hatálybalépésétől – 2019. 

………………… napjától – 5 év időtartamra biztosítja a Magyarországi Magiszter 

Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Tiszavasvári Tagintézményében a gyermekek, tanulók számára a Gyvt. 21/A. § (1) 

bekezdésében meghatározott gyermekétkeztetést.  

 

2.) Az Intézményfenntartó az 1.) pontban meghatározott gyermekétkeztetési feladat ellátásáról 

a Közétkeztetési Kft. útján, a Tiszavasvári, Petőfi u. 4., Petőfi u. 24. sz. és a Kossuth u. 76. 

sz. alatti épületek tálalókonyháiban gondoskodik, az Intézményfenntartó és a 

Közétkeztetési Kft. között kötendő külön szerződés alapján. 

 

III. Közétkeztetési feladatellátással kapcsolatos rendelkezések 

 

1.) Az étkeztetési feladat magában foglalja a gyermekétkeztetés biztosítását, az étel szállítását, 

kiosztását.  

 

2.) Az Intézményfenntartó az étkeztetést a Közétkeztetési Kft. útján teljes körűen látja el. A 

Közétkeztetési Kft. jelen szerződés tárgyát képező feladatellátáshoz szükséges konyhák és 

ebédlők használatára az Intézményfenntartóval kötött bérleti szerződés alapján jogosult. 

A Közétkeztetési Kft. az ellátás biztosítása érdekében szükséges alkalmazottak 

foglalkoztatásán, az adagok minőségi és mennyiségi ellenőrzésén és kiosztásán túl 

gondoskodik a tálaláshoz használt szállító és tálaló edények, evőeszközök mosogatásáról, a 

konyha takarításáról, a jogszabályi előírásokban meghatározott higiénés körülmények 

betartásáról. Az ebédlők tisztántartása az Intézményfenntartó feladata és költsége. 

 

3.) Az Önkormányzat az intézményi térítési díjat a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési 

díjakról szóló önkormányzati rendeletében állapítja meg. A tanulók étkezési térítési díjának 

beszedését az Intézményfenntartó végzi.  

4.) Az Intézményfenntartó a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó étkeztetési feladat-

ellátáshoz szükséges adatszolgáltatást tanulói vonatkozásában biztosítja. Az 

Intézményfenntartó naponta rendelkezésre bocsátja a napi étkezés lebonyolításához szükséges 
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adatokat a Közétkeztetési Kft. részére. A pótrendeléseket és lemondásokat a tárgynapot 

megelőző tanítási napon 9 óráig jogosult az Intézményfenntartó jelezni.   

 

5.) Az Intézményfenntartó a térítési díj kedvezményeket nyilvántartja, a megállapítás alapjául 

szolgáló dokumentumok érvényességét figyelemmel kíséri és az érvényességi határidő 

lejártára felhívja a szülő, gondviselő figyelmét, továbbá gondoskodik az új dokumentumok 

bekéréséről. Az Intézményfenntartó a térítési díj-kedvezmények megállapításának alapjául 

szolgáló dokumentációt 2 évig megőrzi.  

 

IV. Költségek viselésére vonatkozó rendelkezések 

 

1.) Jelen szerződésben foglalt feladatellátás tekintetében a központi költségvetésből 

normatíva igénylésére az Intézményfenntartó jogosult a Költségvetési törvény 2. 

melléklete III. 5. pont a) alpontja alapján.  

 

2.) Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat jelen szerződés tárgyát képező 

feladatellátáshoz kapcsolódó – az Önkormányzat által már megigényelt - normatíváról 

2019. szeptember 1. napját követő időszakra vonatkozóan lemond, azzal, hogy 

Intézményfenntartó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben 

gondoskodik jelen szerződés tárgyát képező feladatellátáshoz kapcsolódó normatíva 

igényléséről.  

 

V. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

 

1.) Jelen megállapodás közös megegyezéssel megszüntethető, azzal, hogy a közös 

megegyezéssel történő megszüntetésre irányuló kezdeményezéseket az adott év március 

31-ig lehet megtenni a következő nevelési évre vonatkozóan.   

 

2.) Jelen megállapodás rendkívüli felmondással felmondható, amennyiben az 

Intézményfenntartó vagy az Intézmény jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének a 

külön jogszabályban foglalt határidőn belül felszólításnak nem tesz eleget.  

3.) Együttműködő felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást kizárólag közös 

megegyezéssel, írásban módosíthatják. A megállapodás módosítását bármelyik fél írásban 

kezdeményezheti. 

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

1.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat 

érvényesen kizárólag írásban tehető. 

 

2). Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat békésen, egyeztetés útján kívánják 

rendezni. Jogvita esetére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik és alávetik magukat a 

Nyíregyházi Járási Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

3.) A jelen megállapodást a felek képviselői elolvasták, közösen értelmezték, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.  

4.) Jelen szerződésben a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (székhely: 4440 

Tiszavasvári, Városháza tér 4.) és a Városi Kincstár Tiszavasvári (4440 Tiszavasvári, Báthori 

u. 6.) együttműködő partnerként vesznek részt, így a szerződés aláírása részükről annak 

hatályosságát nem érinti. 
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5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásait kell 

alkalmazni. 

 

6.) Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Esélytér 

Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötendő megállapodásról” 

szóló 170/2019. (V.14.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá. 

 

7.) Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 8 eredeti példányban készült.  

 

Tiszavasvári, 2019. május …..      

 

 

……………………………………………… ………………………………………..

      

Tiszavasvári Város Önkormányzata           Esélytér Intézményfenntartó  

képviseli        képviseli 

 Szőke Zoltán polgármester                           Nemes Ágnes elnök 

 

 

 

A jelen szerződésben foglaltakat együttműködő  félként tudomásul veszem: 

 

 

…………………………………………….. 

Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

képviseli 

Gáll Antalné ügyvezető 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető 

(magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: dr. Zombori Judit köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2019.(V.14.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról 

 

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

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.) 

vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról 

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

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás 

szerint.  

 

 

 

Határidő: azonnal              Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 

(www.kozigallas.gov.hu), az Oktatási és Kulturális Közlönyben, Tiszavasvári Város 

honlapján és a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a 

pályázati felhívás közzétételéről.  

 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

 

 

      

 

 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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171/2019. (V.14.) Kt. számú határozat melléklete 

1. sz. melléklet 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 

Intézményvezető (magasabb vezető)  

beosztás betöltésére 

 

 

Munkáltató: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő 

időtartamra szól. 

 

Betöltendő közalkalmazotti munkakör: óvodapedagógus 

 

Magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2019. július 16. 

 

Magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2024. július 15. 

 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény tevékenységének irányítása, az intézményegységek (Fülemüle Természetvédő 

Óvoda, Minimanó Óvoda, Lurkó-Kuckó Óvoda, Varázsceruza Óvoda) munkájának 

koordinálása, jogszerű működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, 

pedagógiai, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító 

okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban 

foglaltak szerint. 

 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb 

vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az 

irányadók. 

 

 

Pályázati feltétel:  
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 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, 

az Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat; 

 magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; 

 cselekvőképesség; 

 büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt) 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint;  

 A Kjt 41.§ (1) és (2) bekezdéseinek való megfelelés; 

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus- 

munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás; 

 a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 67.§ (2) 

bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn; 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 1-3 év hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes fényképes szakmai önéletrajz; 

 az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is részletező program; 

 végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata; 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) 

bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak 

fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok; 

 nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e 

zárt ülés megtartását, illetve nyilvános ülés esetén a személyes adatainak zártan 

történő kezelését; 

 a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak 

megismerhetik;  

 nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

 nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről; 

 nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 

tv. 67.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn; 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 

korlátozó gondnokság alatt; 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy 

letelepedett státusszal rendelkezik; 

 nyilatkozat/hozzájárulás arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes 

vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben 

meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 

szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén –a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése 

alapján – 3 hónap próbaidő kikötésével. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. július 16. 

napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna 

jegyző nyújt, a 42/520-500 -as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város 

Önkormányzatának Képviselő testülete címére történő megküldésével (4440. Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: TPH/5907/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek 

véleményezésre, majd a pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli 

véleményezését követő első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat 

elbírálásából azt, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja 

pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban 

meghatározott módon nyújtja be pályázatát. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: A véleményezési határidő lejártát követő első 

képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2019. július 15. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

       

 Oktatási és Kulturális Közlöny – szerkesztőség által meghatározott időpont 

 Tiszavasvári Város Honlapja – 2019. május 15. 

 Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés- 2019. május 

15. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon 

szerezhet. 
  

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázatok esetén is - 

eredménytelennek nyilváníthassa. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés ideiglenes forgalomszabályozó táblák kihelyezéséről.  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős:  Kovács Edina köztisztviselő 

 

Hozzászólás: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elkezdődik a Petőfi út kátyúzása, rendbetétele, ezért a 

közlekedők és a munkát végzők biztonsága érdekében szükséges forgalomszabályozó lépést 

megtenni, hogy zavartalanul és nyugodtan tudják a munkájukat végezni.  

 

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

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

172/2019. (V.14.) Kt. számú 

határozata 

 

Ideiglenes forgalomszabályozó táblák kihelyezése 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mint a helyi közutak kezelője az Ideiglenes 

forgalomszabályozó táblák kihelyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1. Elrendeli a helyi közutak karbantartási munkálatainak elvégzéséhez az ideiglenes forgalmi 

rend kialakítását, azaz sebességkorlátozó tábla kihelyezését, valamint szükség szerint 

félpályás útlezárás alkalmazását.  

 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy: 

-  a döntésről tájékoztassa a Tiszavasvári Rendőrkapitányságot, a Tiva-Szolg 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Tiszavasvári város lakosságát,  

- gondoskodjon az adott útszakaszokon az ideiglenes forgalomszabályozás 

kialakításáról. 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor  Felelős: Szőke Zoltán polgármester     

 

 

 

 

 

 



142 

 

Tárgy (6.np.): Egyebek 

 

Egyebek napirendi pont alatt kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem hangzott 

el.  

 

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

polgármester bezárta és a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Ostorháziné dr.Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


