TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2020. október 29-én
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 139-157.
rendelete: 24.

NAPIRENDEK
1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.
(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.
3. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban bentlakásos
intézményében az idős ellátás keretében demens részleg kialakításáról.
4. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának
módosításáról.
5. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési
Programjához biztosított, felhalmozási célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló
pénzügyi elszámolásról és szakmai beszámolóról.
6. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok
rendelkezésre bocsájtásáról.
7. Előterjesztés a „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű
pályázat önerejéhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről.
8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2021. évben biztosítandó
folyószámla- hitelkeret igénybevételének kezdeményezéséről.
9. Előterjesztés az önkormányzat 2021-2023 évekre vonatkozó adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról szóló
31/2020.(II.13.) Kt. számú határozat 1. számú módosításáról.
10. Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan
bérbeadására vonatkozó pályázat elbírálásáról.
11. Előterjesztés az önkormányzati területen lévő illegális hulladéklerakók felszámolására
benyújtandó pályázatról.
12. Előterjesztés az Esély és Otthon -Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009
kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívásáról.
13. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás biztosítása
temetőüzemeltetés során felmerült többlethulladék elszállításának finanszírozásához.
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14. Előterjesztés forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről a Dr. Lévai Sándor utcán.

15. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok mezőgazdasági célból történő bérbe
adásáról.

16. Előterjesztés Takács Éva bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 39. 2/1. szám alatti bérlakás
értékesítésére vonatkozó kérelméről.
17. Előterjesztés a NYÍRREHAB-TEX Kft. fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelméről.
18. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
19. Egyebek

Készítette: Ládi Zsanett
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2020. október 29-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendes nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh
Sándor, Szabó Zoltán, Szabó Zsolt, Szurkos Szilvia és Volosinóczki Béla
képviselők.

Távol maradt:

Szőke Zoltán polgármester, Császár József Sándor, dr. Kiss Krisztián és
Tamás Viktor képviselők.

Meghívottként részt vettek:
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető,
Ducsai-Németh Marianna köztisztviselő, Szepesi Áron köztisztviselő, Berbécs Ibolya
köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Péntek
Renáta köztisztviselő, Kulcsár Lászlóné az EKIK intézményvezetője és Dr. Elek Tamás a
Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője.
Meghívottként távolt maradt:
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Mezeiné Meleg
Anita osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Arató Atilla köztisztviselő, Reznek
Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője, Huri-Szabó Szilvia a Városi Kincstár vezetője,
Makkai Jánosné a Kornisné Központ vezetője, Nácsa Balázs a Tiszavasvári Sportegyesület
elnöke és dr. Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett
Ráduly Zsolt alpolgármester a Képviselő-testületi ülést megelőzően kérte a jelenlévőket,
hogy 1 perces néma csenddel emlékezzenek meg Sipos Ibolya volt alpolgármester
asszonyról. Ezt követően a Képviselő-testület megkezdte a meghívóbeli napirendi pontok
megtárgyalását.
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket,
majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a
megválasztott 12 fő képviselőből 8 fő képviselő volt jelen.
Kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának
elfogadásáról.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Ráduly Zsolt alpolgármester a kiküldött
napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta:
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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
A 2020. október 29. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 29. napján
megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:
A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.
(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.
3. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban bentlakásos
intézményében az idős ellátás keretében demens részleg kialakításáról.
4. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának
módosításáról.
5. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési
Programjához biztosított, felhalmozási célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló
pénzügyi elszámolásról és szakmai beszámolóról.
6. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok
rendelkezésre bocsájtásáról.
7. Előterjesztés a „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű
pályázat önerejéhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről.
8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2021. évben biztosítandó
folyószámla- hitelkeret igénybevételének kezdeményezéséről.
9. Előterjesztés az önkormányzat 2021-2023 évekre vonatkozó adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról szóló
31/2020.(II.13.) Kt. számú határozat 1. számú módosításáról.
10. Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan
bérbeadására vonatkozó pályázat elbírálásáról.
11. Előterjesztés az önkormányzati területen lévő illegális hulladéklerakók felszámolására
benyújtandó pályázatról.
12. Előterjesztés az Esély és Otthon -Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009
kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívásáról.
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13. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás biztosítása
temetőüzemeltetés során felmerült többlethulladék elszállításának finanszírozásához.
14. Előterjesztés forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről a Dr. Lévai Sándor utcán.

15. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok mezőgazdasági célból történő bérbe
adásáról.

16. Előterjesztés Takács Éva bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 39. 2/1. szám alatti bérlakás
értékesítésére vonatkozó kérelméről.
17. Előterjesztés a NYÍRREHAB-TEX Kft. fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelméről.
18. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
19. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
20. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatója
munkaszerződésének elfogadásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tájékoztatásként elmondta, hogy a két ülés közötti munkájáról szóló beszámolót az SZMSZnek megfelelően e-mail-en fogja megkapni a testület és a városi honlapon is megtekinthető
lesz.
Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetéséről szóló 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Köblös Máté osztályvezető-helyettes

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
24/2020.(X.30.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet megalkotásáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2 pont 1
alpontjában, és a 4. melléklet 1. pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében
illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2019.
(II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában biztosított véleményezési
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jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
a)
3.041.769.131 Ft költségvetési bevétellel
b)
4.013.936.595 Ft költségvetési kiadással
c)
972.167.464 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)
52.946.387 Ft működési hiánnyal
cb)
919.221.077 Ft felhalmozási hiánnyal
d)
1.743.878.152 Ft finanszírozási bevétellel
e)
771.710.688 Ft finanszírozási kiadással
f)
972.167.464 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
fa)
964.635.284 Ft működési többlettel
fb)
7.532.180 Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
h) Az önkormányzat a kiadások között 47.365.869 Ft általános, 94.773.408. Ft céltartalékot
állapít meg.
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.)
önkormányzati rendelet 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2020. évben 240 922 Ft/fő, mely összeg a
munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.
4.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.17.)
önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 6, 7, 8.2 8.4 8.6, 9.1, 9.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.5,
9.5.1, 9.6, 9.6.2, 9.7. 9.7.1, 10, és a 11. melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. melléklete, az 1, 2, 4, és a 7. tájékoztató
tábla helyébe e rendelet 24, 25, 26, és 27 melléklete lép.
5.§ Ez a rendelet 2020. október 31.-én lép hatályba.
Tiszavasvári, 2020. október 22.
Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2020. október 30.

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2020.(X.30.)
önkormányzati rendelethez

Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás
1. §-hoz
A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a
költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet
szerinti módosult összegeit mutatja be.
2. §-hoz
A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.
3. §-hoz
A köztisztviselői cafetéria juttatás összegének módosulását szükséges a rendelet szövegén
átvezetni.
4. §-hoz
A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékletekre tesz javaslatot.
5. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári
módosításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Szepesi Áron köztisztviselő

Bölcsőde

alapító

okiratának

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központban bentlakásos intézményében az idős ellátás keretében
demens részleg kialakításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Hozzászólások:
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Hozzászólásában elmondta, hogy örül annak, hogy az előterjesztés a képviselő-testület elé
kerülhetett, hiszen a demens részleg kialakítása mind szakmailag, mind pénzügyileg nagyon jó
lépés az önkormányzatnak és az intézménynek is. Sok sikert kívánt a további munkához.
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Azt láthattuk az előterjesztésből, hogy az ellátás minősége is változni fog, ami többletforrásokkal
is jár, és ez fontos, hogy a tiszavasvári idősek érdekében ezt meglépje az önkormányzat.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly
Zsolt alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2020. (X. 29.) Kt. számú
határozata
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ bentlakásos intézményében
az idős ellátás keretében demens részleg kialakításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központ bentlakásos intézményében idős ellátás keretében demens
részleg kialakításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
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1. Hozzájárul a Kornisné Központ idős otthonában az intézmény „B” épületében egy 24
fős demens részleg kialakításához 2021. január 1-jétől .
2. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény szakmai dokumentumai
módosítását a részleg működésére vonatkozón készítse elő.
3. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a részleg kialakítása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg a jogszabályi és szakmai iránymutatásoknak megfelelően.

Határidő: 2021. január 1.

Felelősök: Szőke Zoltán polgármester
és a Kornisné Központ intézményvezetője
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ alapító okiratának módosításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Szepesi Áron köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Tárgy (5.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO
Sportfejlesztési Programjához biztosított, felhalmozási célra
fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásról
és szakmai beszámolóról.
Szőke Zoltán polgármester
Szepesi Áron köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
143/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Sportegyesület 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához
biztosított, felhalmozási célra fordítható támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi
elszámolásáról és szakmai beszámolójáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület
2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési Programjához biztosított, felhalmozási célra fordítható
támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Tiszavasvári Sportegyesület által készített - 2018. évi MLSZ TAO Sportfejlesztési
Programjához nyújtott, felhalmozási célra fordítható támogatásról szóló - szakmai
beszámolót és pénzügyi elszámolást megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Sportegyesület elnökét a
hozott döntésről.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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143/2020. (X.29.) Kt. sz. határozat melléklete
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Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez benyújtott TAO pályázat Sportfejlesztési
Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Szepesi Áron köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
144/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott TAO
pályázat Sportfejlesztési Programjához tulajdonosi hozzájárulás, nyilatkozat építési
beruházásokról és az önrész rendelkezésre bocsátásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Kötelezettséget vállal a Tiszavasvári Sportegyesület Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtott, nyertes TAO pályázat Sportfejlesztési Program megvalósításához szükséges
önrész biztosítására 2.001.092 Ft erejéig, az alábbi feltételekkel:
- Vizsgálja meg, hogy a kérelemben megjelölt fejlesztés önerő nélkül megvalósíthatóe, tekintettel a változó jogszabályi környezetre az önerő nélküli TAO támogatások
tekintetében, arra is figyelemmel, hogy a fejlesztés most kell-e hogy megvalósuljon,
vagy ezzel a tartalommal később is – a közeljövőben – lehetősége van a fejlesztésre.
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- Amennyiben lehetőség nyílik a Sportfejlesztési Program önrész nélküli, 100
százalékos TAO támogatásból történő finanszírozására az MLSZ döntése értelmében,
az Önkormányzat nem biztosítja az önrészt.
- Amennyiben csökkentett támogatás kerül jóváhagyásra, akkor a csökkentett
támogatási összeg önrésze kerül biztosítására.
- Magasabb összegű támogatás jóváhagyása esetén, a magasabb összegű önrész
rendelkezésre bocsátásáról szükséges a Képviselő-testület ismételt döntése.
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat 1. pontjának megvalósulása esetén szükséges
fedezet biztosítására tegyen javaslatot a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.
3. Felkéri a TSE vezetőjét, hogy a pályázat elbírálását követően a határozatról tájékoztassa az
önkormányzatot.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatot és az önrész rendelkezésre bocsájtásáról szóló nyilatkozatot,
valamint az építési beruházásról szóló nyilatkozatot aláírja.
Határidő: 1.,4. pont: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester
Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

2. pont: 2021. február 15.
3. pont: esedékességkor
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144/2020. (X.29.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete:

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott Szőke Zoltán kijelentem, hogy a Nyíregyházi Földhivatalnál 2438 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben 4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 2/B. címen található ingatlan az általam
képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi.
Az általam képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a
Tiszavasvári Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye ingatlan
felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett
ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári
Sportegyesület a megvalósuló felújítást legalább 15 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a
továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra
vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Tiszavasvári Város Önkormányzata,
mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 15 év
határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam
javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a
Tiszavasvári Sportegyesülettel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat
megteszem és a rendelkezésére bocsátom, valamint a bejegyzés költségeinek megfizetését vállalom.
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
akadályozná a Tiszavasvári Sportegyesületet abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást
megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a
felújítás megvalósítását követő 15 év határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt Tiszavasvári
Város Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
felhatalmazással.
Kelt: Tiszavasvári, 2020. …………………………….

………………………………………..
Szőke Zoltán
Polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata
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NYILATKOZAT
- építési beruházások tárgyában Alulírott Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata (cím: 4440 Tiszavasvári Városháza
tér 4. ; a továbbiakban: „Önkormányzat”) polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi
kijelentéseket és kötelezettségvállalásokat teszem:
Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület
(székhely: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.; képviselő: Nácsa Balázs; a továbbiakban:
„Sportszervezet”) az Önkormányzat kizárólagos, 1/1-ed arányú tulajdonában álló Nyíregyházi
Földhivatal által 2438 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 2/B.
szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”) a társasági adóról és osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao. tv.”) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport
támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez nem kötött, építési
beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést
érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást végezzen.
A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a
Sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) által jóváhagyott
sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport támogatására, a támogatások felhasználására és
ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének megfelelően,
az Ingatlant a legalább 10 millió forint értékű beruházás és/vagy legalább 5 millió forint értékű
felújítás megvalósítását követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében
10 (tíz) éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon
harmadik személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely
korlátozná vagy kizárná a Sportszervezetet abban, hogy a tárgyi eszköz beruházást és felújítást,
beruházás esetében 10 (tíz) éves, illetve felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon belül
korlátozásoktól mentesen használja.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult vagyok, a
szükséges felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat kiállításához
szükséges testületi döntéseket a jogszabályokkal összhangban meghozta, egyúttal az Önkormányzat a
jelen Nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Sportszervezet jelen nyilatkozatban
biztosított jogait megerősítő Megállapodást a Sportszervezettel megköti.
Kelt: Tiszavasvári, 2020. ………………………..

___________________
Szőke Zoltán
Polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata
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Nyilatkozat önrész rendelkezésre bocsájtásáról

Alulírott Szőke Zoltán, mint Tiszavasvári Város Önkormányzatának polgármestere (4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4.) kijelentem, hogy tulajdonosként hozzájárultam ahhoz, hogy a
Tiszavasvári
Sportegyesület
a
látvány-csapatsportok
támogatásának
adókedvezménye
ingatlanfejlesztés, felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén
a fent megnevezett ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
A Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a beruházással érintett
ingatlan értéknövelő, értékmegőrző hatása miatt a beruházás Tiszavasvári Város Önkormányzata
érdekeit szolgálja.
A Tiszavasvári Sportegyesület TAO-programjában foglaltakat megismertem, az abban foglaltakkal
egyet értek.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület által a programban foglalt, az
előzőekben ismertetett infrastruktúra beruházáshoz szükséges önrészt a beruházás megvalósításához
szükséges ütemezés szerint a Tiszavasvári Sportegyesület rendelkezésére bocsájtom, amennyiben
nincs lehetőség a Sportfejlesztési Program önrész nélküli, 100 százalékos TAO támogatásból történő
finanszírozására a Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
felhatalmazással.

Kelt: Tiszavasvári, 2020. ………………………………

………………………………………..
Szőke Zoltán
Polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata
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Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” elnevezésű pályázat önerejéhez szükséges hitel
felvételéről szóló döntésről.
Szőke Zoltán polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
A „2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű
pályázat önerejéhez szükséges hitel felvételéről szóló döntésről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „2020. évi feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat önerejéhez szükséges hitel felvételéről
szükséges, a 116/2020.(IX.24.) Kt. számú határozatával elindított, 11.503.705 Ft összegű hitel
felvételéről szóló pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a Bontó és Értékelő
Bizottság javaslatait figyelembe véve az alábbiak szerint:
1. A pályázati eljárás nyertese az OTP Bank Nyrt. ajánlata az alábbiak szerint:
A HITEL:
- célja:
- összege:

„2020. évi feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” elnevezésű pályázathoz biztosítandó
önerő
11.503.705,-Ft

- típusa:

éven túli lejáratú felhalmozási hitel
(célhitel)

- igénybevételének tervezett ütemezése:

a szerződés aláírásának napjától a
rendelkezésre tartási idő végéig

- tőketörlesztés:

negyedévente azonos részletekben
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- kamat mértéke:

3 havi BUBOR+ 1,45 %/év (a pénzintézet
által meghatározott kamatfelár)

- szerződéskötési díj:

a hitelösszeg 1%-a

- szerződésmódosítási díj:

a pénzintézet Hirdetménye szerint

- rendelkezésre tartási jutalék:

0,5 %/év

- türelmi idő:

2021. december 31.-ig

- rendelkezésre tartási idő:

2021. december 31.-ig

- végső lejárata:

2026. december 31.
Tiszavasvári 2866. helyrajzi számú
ingatlanon jelzálogjog bejegyzése

-biztosíték:

A hitelszerződés tervezetét a jelen határozat melléklete tartalmazza.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt. ajánlatával folyamodjon a
Kormány előzetes engedélyének megszerzéséért a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak szerint. A polgármester,
illetve szükség esetén a polgármester és a jegyző a Kormány előzetes engedélyének
megszerzéséhez szükséges dokumentumokat kitölthetik, a nyilatkozatokat megtehetik.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár képviselőivel történt
egyeztetés és hiánypótlás után szükség esetén a hitelszerződés tervezet módosítását
kezdeményezze az OTP Bank Nyrt.-nél a jelen határozatban rögzített főbb
paraméterek változatlanul hagyása mellett. Ehhez a szükséges nyilatkozatokat tegye
meg, majd a Kormány előzetes engedélyének megszerzését követően a hitelszerződést
írja alá.
4. Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt
a hitel éves adósságszolgálatát betervezi az önkormányzat mindenkori
költségvetésébe.
5. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatának nincs
60 napnál régebbi köztartozása, illetve nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési
eljárást.
6. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakról az ajánlattevőt
tájékoztassa.
Határidő:

Felelős:

1.,4.,5. és 6. pont esetén: azonnal
2. és 3. pont esetén: folyamatosan,
legkésőbb 2020. december 31-ig.

Szőke Zoltán polgármester
Szőke Zoltán polgármester
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
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Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2021.
évben biztosítandó folyószámla-hitelkeret igénybevételének
kezdeményezéséről.
Szőke Zoltán polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2020.(X.29.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata részére 2021. évben biztosítandó folyószámlahitelkeret igénybevételének kezdeményezéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat átmeneti likviditási
problémáinak kezelésére az alábbiakban meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret
igénybevételét határozza el:
1.) AZ IGÉNYELT HITELKERET:
- összege:

100 000 000 Ft

- rendelkezésre tartás kezdő időpontja:

2021. január 04.

- rendelkezésre tartás végső időpontja:

2021. december 31.

- fedezeteként a Képviselő-testület az alábbi biztosítékot ajánlja fel:
Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 2866 hrsz-ú kivett egyéb épület „Térségi
Szolgáltató Ház” megnevezésű forgalomképes ingatlant, az azon lévő jelenleg hatályos tartós
finanszírozási jogviszony esetére kötött jelzálogszerződés alapján.
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2.) A Képviselőtestület hozzájárul és visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján az esedékessé váló
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében a központi támogatások elkülönítésére szolgáló számlájáról, illetve a
helyi adó számlájáról a szükséges összeget az OTP Bank Nyrt. átvezesse.
3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel
törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja.
4.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ügylethez a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdése b) pontja alapján nem
szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása, továbbá a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 10.§ (8) f) pontja alapján nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása a
hitel felvételéhez.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakról
Tiszavasvári Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével, az OTP Bank Nyrt.-vel
folytasson egyeztetéseket, illetve kérjen a pénzintézettől ajánlatot, azt értékelje ki.
6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt. által készített
hitelajánlatot terjessze döntés érdekében a Képviselő-testület elé legkésőbb a 2020.
december havi rendes Képviselő-testületi ülésen.
7.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az OTP Bank Nyrt.
képviselőit.
Határidő:

Felelős:

1.-4. pont, 7. pont esetében: azonnal

Szőke Zoltán polgármester

5. pont esetében: folyamatosan

Szőke Zoltán polgármester

6. pont esetében:

Szőke Zoltán polgármester

legkésőbb 2020. december havi Képviselő-testületi ülés
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Tárgy (9.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az önkormányzat 2021-2023 évekre vonatkozó
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
és saját bevételeinek bemutatásáról szóló 31/2020.(II.13.) Kt. számú
határozat 1. számú módosításáról.
Szőke Zoltán polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
Az önkormányzat 2021-2023 évekre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról szóló 31/2020.(II.13.) Kt.
számú határozat 1. számú módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2021-2023
időszak közötti bemutatásáról szóló 31/2020.(II.13.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
A jelzett határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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147/2020.(X.29.) Kt. számú határozat melléklete
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek
bemutatása 2021-2023 évekre vonatkozóan
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Adatok forintban
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő
Megnevezés

fizetési kötelezettség összegei

Sorszám

tárgyév
1
Helyi adókból származó
bevétel
Tulajdonosi bevételek

2021.

2022.
4

Összesen 7=4+5+6

2023.

2.

3

5

6

7

1.

487 000 000

2.

1 006 560

3.

-

4.

16 000 000

16 000 000

17 000 000

17 000 000

50 000 000

5.

44 604 508

10 000 000

10 000 000

10 000 000

30 000 000

6.

-

490 000 000

510 000 000

530 000 000

1 530 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

Részesedések
értékesítése és
részesedések

-

-

-

0

megszűnéséhez
kapcsolódó bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
és települési adók
bevételei
Immateriális javak,
ingatlanok és egyéb tárgyi
eszközök értékesítése
bevételei
Privatizációból származó
bevételek
Saját bevételek
(01+…+06)2

-

-

-

0

548 611 068

517 000 000

538 000 000

558 000 000

1 613 000 000

274 305 534

258 500 000

269 000 000

279 000 000

806 500 000

9.

28 067 319

26 646 121

21 690 409

18 979 649

10.

-

-

-

-

11.

28 067 319

26 646 121

21 690 409

18 979 649

12.

-

-

-

-

0

13.

-

-

-

-

0

14.

-

-

-

-

0

15.

-

-

-

-

0

16.

-

-

-

-

0

17.

-

-

-

-

0

7.

Saját bevételek (07. sor)

8.

50 %-a2
Előző év(ek) ben
keletkezett fizetési

67 316 179

kötelezettség (10…+17)
Hitelből eredő fizetési
kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési
kötelezettség

0
67 316 179

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírból eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő
fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő
fizetési kötelezettség
Halasztott fizetés,
részletfizetés fizetési
kötelezettségek
Szerződésben kikötött
visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-,
garanciavállalásból eredő
fizetési kötelezettség
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Tárgyévben keletkezett,
illetve keletkező,
tárgyévet terhelő

18.

115 197

182 222

2 532 440

2 482 287

5 196 949

19.

-

-

-

-

20.

115 197

182 222

2 532 440

2 482 287

21.

-

-

-

-

0

22.

-

-

-

-

0

23.

-

-

-

-

0

24.

-

-

-

-

0

25.

-

-

-

-

0

26.

-

-

-

-

0

27.

28 182 516

26 828 343

24 222 849

21 461 936

246 123 018

231 671 657

244 777 151

fizetési kötelezettség
(19+………+26)
Hitelből eredő fizetési
kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési
kötelezettség

0
5 196 949

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírból eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő
fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő
fizetési kötelezettség
Halasztott fizetés,
részletfizetés fizetési
kötelezettségek
Szerződésben kikötött
visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-,
garanciavállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség
összesen (9+18)

72 513 128

Fizetési
kötelezettséggel
csökkentett saját

28.

bevétel (8-27)
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257 538 064

733 986 872

Tárgy (10.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti
önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat
elbírálásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására
vonatkozó pályázat elbírálásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva „a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására
vonatkozó pályázat elbírálásáról” szóló előterjesztésről az alábbi határozatot hozza:
1.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú, valóságban a
Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó
pályázati felhívásra egy pályázat érkezett a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti székhelyű
NYÍRREHAB-TEX Nonprofit Kft., mint előző bérlő részéről. Az érvényes és eredményes
pályázatot a Kft. határidőn belül, 2020. október 12-én nyújtotta be.
2.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1. pontban szereplő ingatlannal kapcsolatban kiírt
pályázat nyertes pályázója a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti székhelyű
NYÍRREHAB-TEX Nonprofit Kft.
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3.
A Képviselő-testület a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. sz. alatti ingatlanra 2021. január 01.
napjától 2026. december 31. napjáig a NYÍRREHAB-TEX Nonprofit Kft-vel köt bérleti
szerződést a határozat 1. sz. mellékletében található bérleti szerződésben foglaltak szerint.
Felkéri a polgármestert, hogy
 tájékoztassa a nyertes pályázót a Testület döntéséről,
 a bérleti szerződést a határozat szerint kösse.
Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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148/2020. (X.29.) Kt. sz. határozat melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata alapján egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
adóigazgatási azonosító száma:
15732468-2-15
bankszámlaszáma:
11744144-15404761
cégjegyzékszáma:
732462
mint bérbeadó, (továbbiakban: Bérbeadó) másrészről
NYÍRREHAB-TEX Nonprofit Kft.
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Gépállomás u. 3.
képviseli:
Makra Zoltán ügyvezető
adóigazgatási azonosító száma:
14336870-2-15
bankszámlaszáma:
…
cégjegyzékszáma:
…
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Bérlet tárgya: Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában
álló tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3 szám alatti üzem, udvar
megnevezésű, 5862 m2 nagyságú ingatlant, a rajta található 630 m2, valamint 355 m2 alapterületű üzemi
épületekkel együtt (továbbiakban: bérlemény).
Bérlet ideje: A bérlet 2021. január 01. napjától 2026. december 31. napjáig tart.
2. Felek a birtokba adásról nem rendelkeznek, arról átadás-átvételi jegyzőkönyv nem készül, tekintettel arra,
hogy az 1./ pontban szereplő bérleményt a Bérlő, jelen szerződés aláírását megelőzően, bérleti szerződés
alapján használta, ezért részére a bérlemény külön nem kerül átadásra.
3. Bérlet célja: Bérlő jogosult és köteles jelen szerződés alapján a bérleményt az 1. pontban meghatározott
időponttól, a szerződés fennállása alatt megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, illetve textil
termékek gyártása (varrodai szabás, gépi varrás, hímzés) és raktározása céljára használni. Bérlő a bérlemény
más célú használatára, hasznosítására, csak akkor jogosult, ha erre nézve rendelkezik a Bérbeadó írásos
engedélyével.
4. Bérleti díj: Bérlő a bérlemény használata után havonta 115.000 Ft + ÁFA, azaz Száztizenötezer forint +
ÁFA bérleti díjat köteles fizetni, a Bérbeadó által kiállított számla alapján, átutalással Tiszavasvári Város
Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési elszámolási számlájára, minden tárgyhó 10.
napjáig.
A bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt megemelje az előző év azonos
hónapjához viszonyítva, a megelőző tizenkét hónap alatt bekövetkezett fogyasztói árindex változás
mértékével.
A bérleti díj nem tartalmazza a bérlemény közüzemi díjait. A Bérlő az üzemeltetési költségeket (áram-, gáz-,
víz- és csatornahasználati díj, szemétszállítási díj) a közműszolgáltatók felé köteles megfizetni.
5. Bérlő köteles a bérleményt, valamint a benne lévő vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, annak
állagát megóvni, ideértve a tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit is, valamint
vagyonvédelmet maximálisan biztosítani.
6. Bérlő értéknövelő beruházást csak a Bérbeadó írásos engedélyével, a vele történt megállapodás alapján
végezhet, melyben a beruházás értékének elszámolását is kötelesek a felek kölcsönösen egyeztetni.
Bérlő köteles az épület használatával együtt járó karbantartási, javítási és a kisebb felújítási munkákat saját
költségén rendszeresen elvégezni.
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7.

Bérlő a bérleményt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. Bérlő az ingatlan egy részét meghatározott
időre albérletbe adhatja a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával.

8.

Felek megállapodnak, hogy a bérleményre a bérlő köt vagyonbiztosítást, melyet a bérlet időtartama alatt
nem mondhat fel. Bérlő a biztosítási kötvényt a bérleti szerződés aláírását követő 10 napon belül köteles
bemutatni a Bérbeadónak.

9.

Bérlő köteles a minden év december havi képviselő-testületi ülésen írásban beszámolni a bérleményben
végzett tevékenységéről.

10.

Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony alatt a bérleményt jó gazda gondosságával
használja, az ingatlanra vonatkozó vagyon-, tűz- és balesetvédelmi, továbbá környezetvédelmi és
köztisztasági szabályokat betartja.
Bérlő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen felel.

11.
12.

Megszűnik a bérleti szerződés, ha bármely ellenőrzésre jogosult hatóság ellenőrzése során a hatósági
előírások súlyos megsértését észlelte, a Bérlőt határidővel felszólította, de az a felszólításnak nem tett eleget,
ezért az engedélyt a hatóság visszavonja.

13.

Bérlő a bérleti szerződés megszűnését követően köteles a bérleményt tisztán, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban a Bérbeadó részére visszaadni.

14.

Bérlő nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
A fentiek szerint átlátható szervezetnek minősülő Bérlő vállalja, hogy:
a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint
a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik
félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

15.

A bérleti jog megszűnik:
a felek közös megegyezése alapján,
mindkét fél jogosult jelen szerződést írásban, indokolás nélkül, a felmondás átvételétől számított 30
napos felmondási idővel felmondani,
 rendkívüli felmondással a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11.§ (12) bekezdésében
meghatározott feltételek bekövetkeztekor,

Bérlő vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével,

ha a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásbeli
felszólítása átvételét követő 8 napon belül póthatáridőben sem tesz eleget, a Bérbeadó további 8 napon
belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a jogviszonyt.
Bérbeadó, Bérlő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni.
Szerződő felek Bérlő súlyos szerződésszegésének tekintik különösen az alábbi eseteket:

A bérlemény szerződésellenes, rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó karbantartás
elmulasztása veszélyezteti a bérlet tárgyát, rendeltetésszerű használatra alkalmasságát;

Bérlő további olyan jogellenes, vagy szerződésszegő magatartása, amely a Bérbeadó jogait,
jogos érdekeit sérti.



Bérlő a Bérbeadó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal jogosult jelen szerződést megszüntetni.
Szerződő felek a Bérbeadó súlyos szerződésszegésének tekintik különösen, ha Bérbeadó szándékosan
akadályozza a Bérlőt az ingatlan használatában.
16. 1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
–
jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.)
foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak megfelelően jár el.
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–
–

a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses
jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, továbbá a kapcsolattartásra szolgáló
adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik.
Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig tárolhatók.

16.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen.
A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő
személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje.
17. Szerződő felek a közöttük jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések rendezését elsősorban
békés úton, bírói út igénybevétele nélkül igyekeznek rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, kikötik a
Nyíregyházi Törvényszék illetékességét.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az
irányadóak.
Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt akaratunkkal mindenben
megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk.
Tiszavasvári, 2020. ….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Bérbeadó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Nyírrehab-Tex Nonprofit Kft.
Bérlő
Makra Zoltán ügyvezető
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Tárgy (11.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az önkormányzati területen lévő
hulladéklerakók felszámolására benyújtandó pályázatról.
Szőke Zoltán polgármester
Arató Atilla köztisztviselő

illegális

Kovács Edina köztisztviselő szóbeli kiegészítése:
Röviden elmondta, hogy az előterjesztésben 2 pontot szükséges módosítani. Az előterjesztésben
felsorolásra került, hogy jelenleg hol van nagy mennyiségben felhalmozva illegális hulladék.
Majd felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a felsorolásban a Külterület 047-es
helyrajziszám elírásra került, melyet 044/1-es helyrajziszámra kért módosítani, továbbá számítási
hiba történt a projekt támogatási összköltségének tekintetében, melyet bruttó 9.947.368 forintra
kért módosítani. Ez az összeg megegyezik az igényelt támogatással. Mindezek után elmondta,
hogy a határozat-tervezetet is szükséges módosítani, tekintettel arra, hogy a pályázatban nem
lehet olyan helyszíneket megjelölni, amelyekre az önkormányzat már támogatást kapott. Ez
alapján a határozat-tervezet 2. pontjából ki kell venni a Víz utcát, a Széles és Keskeny utcákat, a
Petőfi utcát, Üdülő területet és Külterületet, melyek helyett bekerülne a Daráló utca 0371/24,
0371/17, 1570/2 hrsz, Sopron utca 044/1 helyrajziszám, és a Tiszavasvári, külterület 0162/1
hrsz. A 3. pontban a beruházás forrásösszetétele a beérkezett árajánlatok alapján a
következőképpen alakul. A projekt összköltsége: bruttó 9.811.752,- Ft és az igényelt
támogatás bruttó 9.811.752,- Ft-ra módosul.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli
kiegészítéssel együtt.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
149/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
Pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

Kifejezi szándékát, hogy az „Illegális hulladéklerakók felszámolása - 2020” című
pályázati kiírására pályázatot nyújt be.

2.

A beruházás megvalósítási helyszínét az alábbiak szerint jóváhagyja:
4440 Tiszavasvári, Gépállomás utca 2527 hrsz.
4440 Tiszavasvári, Dessewffy utca 5562 hrsz.
4440 Tiszavasvári, Vágóhíd utca 6663/1 hrsz.
4440 Tiszavasvári, Daráló utca 0371/24, 0371/17, 1570/2 hrsz.
4440 Tiszavasvári, Sopron utca 044/1 hrsz
4440 Tiszavasvári, külterület 0162/1 hrsz
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3.

A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:
A projekt összköltsége bruttó:
Igényelt támogatás bruttó (100%):

4.

9.811.752,- Ft
9.811.752,- Ft

Felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot az ebr42 rendszeren, valamint
elektronikusan küldje meg a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére.

Határidő: 2020. november 5.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (12.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Esély és Otthon -Mindkettő lehetséges című EFOP1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző
támogatások igénylésének pályázati felhívásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Péntek Renáta köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú
pályázatból nyújtható ösztönző támogatások igénylésének pályázati felhívása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
I.

Elfogadja a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szóló 23/2020. (IX.25.)
számú rendelethez készült a határozat 1. számú mellékletét képező ösztönző
támogatásra kiírt pályázati felhívást, mely az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges!
című EFOP-1.2.1-16-2017-00009 kódszámú pályázatból kerül finanszírozásra.

II.

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ösztönző támogatások pályázati
felhívásának honlapon történő közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (13.np.):

Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére működési célú
támogatás biztosítása temetőüzemeltetés során felmerült
többlethulladék elszállításának finanszírozásához.
Szőke Zoltán polgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Balázsi Csilla képviselő:
Megkérdezte, hogy van e arra lehetőség, hogy a temető támogatás az éves költségvetésbe
beépítésre kerüljön.
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy meg fogják vizsgálni a képviselő asszony által felvetett
kérdést és amennyiben jogi akadálya nincs, akkor megpróbálják beépíteni.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly
Zsolt alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2020.(X.29.) Kt. számú
határozata
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás biztosítása
temetőüzemeltetés során felmerült többlethulladék elszállításának finanszírozásához
(amely 16/2020.(X.29.) számú alapítói határozatnak minősül)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: Kft.) tulajdonosa a Kft. részére a
temetőüzemeltetés során felmerült többlethulladék elszállításának finanszírozásával
kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a Kft. részére 1.000.000 Ft összegű működési célú támogatást
biztosít a határozat mellékletében szereplő megállapodás alapján.
2. Felhatalmazza a polgármestert és felkéri a Kft. ügyvezetőjét a működési célú
támogatás biztosításáról szóló megállapodás aláírására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.
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Határidő:
1.pont esetén: azonnal
2.pont esetén: azonnal

Szőke Zoltán polgármester
Szőke Zoltán polgármester
Dr. Groncsák Andrea
a Kft. ügyvezetője
Szőke Zoltán polgármester

3.pont esetén: azonnal
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151/2020.(X.29.) Kt. számú határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4.) képviseletében Szőke Zoltán polgármester, mint támogató (továbbiakban:
Támogató), másrészről Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) képviseletében dr. Groncsák
Andrea ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2020.
(X.29.) Kt. számú határozata alapján a Támogatott részére a tiszavasvári köztemető
folyamatos működtetési kiadásainak részbeni fedezetére 1.000.000 Ft összegű
működési célú támogatást biztosít. A működési támogatás a köztemető
üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő hulladékszállítási díjak finanszírozására
használható fel.
2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja a fizetési számlájára vonatkozó Támogató
javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a
pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés
legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával
a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt
köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett;
b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés
lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul;
d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével
kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés
megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján
érvényesíti.
4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére egyösszegben történik, a 2. pontban
rögzítettek teljesítését követő 3 munkanapon belül, a Támogatott 6870001610131501-00000000 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással.
5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2020. december 31.-ig használhatja fel,
mellyel legkésőbb 2021. január 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint.
6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint
felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon
belül visszautalni a Támogató 11744144-15404761-00000000 számú pénzforgalmi
számlájára.
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7. Amennyiben a Támogatott jelzi, vagy a Támogatónak egyéb módon tudomására jut,
hogy a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen megállapodásban meghatározott
célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik. A Támogatott
köteles a kifolyósított összeget egyösszegben 10 napon belül visszafizetni a Támogató
11744144-15404761-00000000 számú pénzforgalmi számlájára a folyósítás napjától a
visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
késedelmi kamattal növelt összegben.
8. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben a felek által közösen módosítható.
9. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott
nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát.
10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadóak.
11. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták
elintézésére a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét kötik ki.
12. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek
a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Tiszavasvári, 2020………………….

Szőke Zoltán
polgármester

dr. Groncsák Andrea
ügyvezető

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Tiszavasvári Településszolgáltatási és
Vagyonkezelői Korlátolt Felelősségű
Társaság

Támogató

Támogatott
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Tárgy (14.np.):

Előterjesztés forgalomszabályozó eszközök kihelyezéséről a Dr.
Lévai Sándor utcán.
Szőke Zoltán polgármester
Arató Atilla köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
Forgalomszabályozó eszközök kihelyezése
a Dr. Lévai Sándor utcán
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mint a helyi közutak kezelője a
Forgalomszabályozó eszközök kihelyezésé a Dr. Lévai Sándor utca című előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1. Elrendeli a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében az alábbi forgalomszabályozó
eszközök kihelyezését
- 1 db „Megállni tilos” táblát a Dr. Lévai Sándor utca és a Nyírfa utca kereszteződésébe.
- 1 db „Megállni tilos” táblát a Dr. Lévai Sándor utcán az útszűkületnél.
- 2 db „útpadkán is tilos” kiegészítő táblát a 2 db „Megállni tilos” tábla alá.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a forgalomszabályozó eszközök megrendeléséről és
kihelyezéséről gondoskodjon.
Határidő: 2020. december 4.

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

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok mezőgazdasági
célból történő bérbe adásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése:
Az 1. határozat 2. mellékletében Pethe Sándornéval kötendő haszonbérleti szerződés 9. pontja
kiegészül azzal, hogy a Földforgalmi tv 46. §. (3) bekezdés a) pontja alapján állattartó,
ugyanis ő utólag becsatolta azt a hatósági bizonyítványt, ami az állattartó telep létét igazolja.
Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester az 1. határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
A tiszavasvári 0974/2, 0301/18, 0301/19, 6761, 1399/1 és 0364/6 helyrajzi számú
önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva „A tiszavasvári
0974/2, 0301/18, 0301/19, 6761, 1399/1 és 0364/6 helyrajzi szám önkormányzati ingatlanok
haszonbérbe adásáról” szóló előterjesztésről az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület haszonbérbe adja az alábbi tiszavasvári önkormányzati ingatlant
Pampuch János 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 8/a. sz. alatti lakos részére, a határozat 1.
mellékletében található haszonbérleti szerződés szerint:
helyrajzi szám
0974/2

terület
nagyság
1,4967 ha

aranykorona érték

művelési ág

16.16

szántó

haszonbérleti díj
63.000 Ft/ha/év + ÁFA

2. A Képviselő-testület haszonbérbe adja az alábbi tiszavasvári önkormányzati ingatlanokat
Pethe Sándorné 4440 Tiszavasvári, Bocskai u. 45. sz. alatti lakos részére, a határozat 2.
mellékletében található haszonbérleti szerződés szerint:
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helyrajzi szám
0301/18
0301/19

terület
nagyság
1,2049 ha
1,9884 ha

aranykorona érték

művelési ág

5.84
8.65

legelő
legelő

haszonbérleti díj
2.000 Ft/Ak/év + ÁFA
2.000 Ft/Ak/év + ÁFA

3. A Képviselő-testület haszonbérbe adja az alábbi tiszavasvári önkormányzati ingatlant Rigacs
Tibor 4440 Tiszavasvári, Deák u. 2. sz. alatti lakos részére, a határozat 3. mellékletében
található haszonbérleti szerződés szerint:
helyrajzi szám
6761

terület
nagyság
1 ha

aranykorona érték

művelési ág

5.2

legelő

haszonbérleti díj
2.000 Ft/Ak/év + ÁFA

4. A Képviselő-testület haszonbérbe adja az alábbi tiszavasvári önkormányzati ingatlanokat
Veres István Attila 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 115. sz. alatti lakos részére, a határozat 4.
mellékletében található haszonbérleti szerződés szerint:
helyrajzi szám
1399/1
0364/6

terület
nagyság
1,5469 ha
0.5100 ha

aranykorona érték

művelési ág

8.04
3.17

legelő
erdő

haszonbérleti díj
2.000 Ft/Ak/év + ÁFA
2.000 Ft/Ak/év + ÁFA

(füves része)

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződéseket a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, az e törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, valamint az
önkormányzati Vagyonrendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével kösse meg.
Határidő: 2020. november 02.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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153/2020. (X.29.) Kt. számú határozat 1. melléklete
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a Képviselő-testület 153/2020. (X.29.) Kt. számú határozata alapján egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám:
15732468-2-15
Számlaszám:
11744144-15404761
Képviselője:
Szőke Zoltán polgármester,
mint haszonbérbe adó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről
Pampuch János
szül.helye, ideje:
…
anyja neve:
…
adóazonosító:
....
sz.ig.szám:
…
állampolgárság:
magyar
földműves nyilvántartásba vételi
határozat szám:
511057/2/2014.04.24.
címe:
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 8/a.
mint haszonbérlő (továbbiakban Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1.

Haszonbérlet tárgya:
Bérbeadó haszonbérbe adja, a Bérlő pedig haszonbérbe veszi a Bérbeadó 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát
képező tiszavasvári 0974/2 helyrajzi számú, 1,4967 ha nagyságú, 16.16 AK értékű szántó művelési ágú
ingatlant.

2.

Haszonbérlet időtartama:
A haszonbérlet kezdete:
A haszonbérlet vége:

a haszonbérleti szerződés hatályba lépésének időpontja
2025. december 31.

3.

Haszonbérleti díj:
A fizetendő díj éves mértéke: 63.000 Ft/ha/év + ÁFA.
A haszonbérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a Bérbeadó által
kiállított számlán szereplő fizetési határidőig.

4.

Bérlő köteles:
– a szerződés tárgyát képező ingatlant művelési ágának megfelelően rendeltetésszerűen használni;
– az ingatlant a jó gazda gondosságával szakszerűen megművelni;
– ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlan melletti út, mezsgye
gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra;
– a haszonbérlet megszűnésekor az ingatlant a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani úgy, hogy azt további
munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően hasznosítani;
– az ingatlant saját maga használni, annak használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem
változtathatja meg;
– a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően gondoskodni arról, hogy az ingatlan termőképesség
megmaradjon.

5.

Bérlő jogosult jelen szerződés alapján:
– a haszonbérlet tárgyát képező földterületet használni, megművelni, annak hasznait szedni
– a földalapú támogatásra.

6. A haszonbérleti szerződés megszűnik:
6.1. A haszonbérlet lejártával, a lejárat napján.
6.2. A szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető a szerződő felek által
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meghatározott napon. A megegyezést írásba kell foglalni.
7.

A Bérbeadót megilleti az azonnali hatályú felmondás joga akkor, ha az ingatlanokra valamilyen
önkormányzati érdekből szüksége lenne.

8.

A Bérbeadó haszonbérleti szerződést azonnali hatályú felmondással írásban felmondhatja, ha a Bérlő:
– az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének vagy olyan
gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a föld termőképességét;
– az ingatlan használatát másnak átengedte;
– az ingatlant a szerződésben foglalt céltól eltérően használja;
– az ingatlan rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül változtatta meg;
– az ingatlant a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint más célra hasznosította;
– a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő, ill. természeti
terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat;
– az ingatlanon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el, vagy a rendes
gazdálkodás körét meghaladóan végzett beruházást;
– a haszonbérleti díjat vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után, írásban közölt felszólítás ellenére,
a felszólítás közlésétől számított 15 napon belül sem fizeti meg;

9.

Bérlő a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban:
Földforgalmi tv.), valamint a Földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:
– a Földforgalmi törvény alapján előhaszonbérleti jog illeti meg a Földforgalmi tv. 46. § (1) bekezdés a)
pontja alapján, mint volt haszonbérlő olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;
– megfelel a Földforgalmi törvény szerinti földművesre vonatkozó feltételeknek;
– nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása;
– a szerződésben megjelölt föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja;
– a szerződés időtartama alatt a szerződésben megjelölt földön eleget tesz a földhasználati
kötelezettségének;
– vállalja, hogy a haszonbérleti szerződés időtartama alatt megfelel a Földforgalmi tv. 40. § (1) – (4)
bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;
– a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem
haladja meg a Földforgalmi tv. szerinti birtokmaximumot.
– elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utóellenőrzés során jogerősen megállapítják a birtokmaximumra
vonatkozó előbbi nyilatkozat valótlanságát, akkor az megalapozza a büntetőjogi felelősségre vonását,
valamint a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földhasználata után a jogsértő állapot fennállása alatt
részére folyósított költségvetési vagy Európai Uniós támogatás visszafizetését.

10.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
(Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak megfelelően jár el.
– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses
jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, továbbá a kapcsolattartásra szolgáló
adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik.
– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig tárolhatók.
10.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése
ellen. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján
Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje.
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E szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. E szerződésben nem rögzített kérdésekben a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi.
CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.), a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Tiszavasvári, 2020. ……

Tiszavasvári Város Önkormányzata
haszonbérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Pampuch János
haszonbérlő
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153/2020. (X.29.) Kt. számú határozat 2. melléklete
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a Képviselő-testület …/2020. (…) Kt. számú határozata alapján egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám:
15732468-2-15
Számlaszám:
11744144-15404761
Képviselője:
Szőke Zoltán polgármester,
mint haszonbérbe adó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről
Pethe Sándorné
szül. név:
Kun Margit Zsófia
szül.helye, ideje:
…
anyja neve:
…
adóazonosító:
....
sz.ig.szám:
…
állampolgárság:
magyar
földműves nyilvántartásba vételi
határozat szám:
513461/3/2014.08.21.
címe:
4440 Tiszavasvári, Bocskai u. 45.
mint haszonbérlő (továbbiakban Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1. Haszonbérlet tárgya:
Bérbeadó haszonbérbe adja, a Bérlő pedig haszonbérbe veszi a Bérbeadó 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát
képező alábbi tiszavasvári ingatlanokat:
–
0301/18 hrsz-ú 1,2049 ha nagyságú, 5.84 AK értékű legelőt
–
0301/19 hrsz-ú 1,9884 ha nagyságú, 8.65 AK értékű legelőt
2. Haszonbérlet időtartama:
A haszonbérlet kezdete:
A haszonbérlet vége:

a haszonbérleti szerződés hatályba lépésének időpontja
2025. december 31.

3. Haszonbérleti díj:
A fizetendő díj éves mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.
A haszonbérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a Bérbeadó által
kiállított számlán szereplő fizetési határidőig.
4. Bérlő köteles:
–
a szerződés tárgyát képező ingatlant művelési ágának megfelelően rendeltetésszerűen használni;
–
az ingatlant a jó gazda gondosságával szakszerűen megművelni;
–
ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlan melletti út, mezsgye
gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra;
–
a haszonbérlet megszűnésekor az ingatlant a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani úgy, hogy azt további
munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően hasznosítani;
–
az ingatlant saját maga használni, annak használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem
változtathatja meg;
5. Bérlő jogosult jelen szerződés alapján:
–
a haszonbérlet tárgyát képező földterületet használni, megművelni, annak hasznait szedni;
–
a földalapú támogatásra.
6. A haszonbérleti szerződés megszűnik:
6.1. A haszonbérlet lejártával, a lejárat napján.
6.2. A szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető a szerződő felek által
meghatározott napon. A megegyezést írásba kell foglalni.
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7. A Bérbeadót megilleti az azonnali hatályú felmondás joga akkor, ha az ingatlanokra valamilyen
önkormányzati érdekből szüksége lenne.
8. A Bérbeadó haszonbérleti szerződést azonnali hatályú felmondással írásban felmondhatja, ha a Bérlő:
–
az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének vagy olyan
gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a föld termőképességét;
–
az ingatlan használatát másnak átengedte;
–
az ingatlant a szerződésben foglalt céltól eltérően használja;
–
az ingatlan rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül változtatta meg;
–
az ingatlant a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint más célra hasznosította;
–
a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő, ill. természeti
terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat.
–
az ingatlanon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el, vagy a rendes
gazdálkodás körét meghaladóan végzett beruházást;
–
a haszonbérleti díjat vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után, írásban közölt felszólítás
ellenére, a felszólítás közlésétől számított 15 napon belül sem fizeti meg;
9. Bérlő a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban:
Földforgalmi tv.), valamint a Földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:
– a Földforgalmi törvény alapján előhaszonbérleti jog illeti meg a Földforgalmi tv. 46. § (1) bekezdés a)
pontja alapján, mint volt haszonbérlő olyan földművest, aki helyben lakónak minősül, továbbá a
– 46. §. (3) bekezdés a) pontja alapján a föld fekvése szerinti településen az előhaszonbérleti joga
gyakorlását megelőzően legalább 3 éves állattartó telepet üzemeltet, a haszonbérlet célja az
állattartáshoz szükséges és azzal arányban álló takarmányszükséglet biztosítása és rendelkezik a
Földtörvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott állatsűrűséggel, valamint
– a 46. § (4) bekezdés a) pontja alapján családi gazdálkodó;
– megfelel a Földforgalmi törvény szerinti földművesre vonatkozó feltételeknek;
– nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása;
– a szerződésben megjelölt föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja;
– a szerződés időtartama alatt a szerződésben megjelölt földön eleget tesz a földhasználati
kötelezettségének;
– vállalja, hogy a haszonbérleti szerződés időtartama alatt megfelel a Földforgalmi tv. 40. § (1) – (4)
bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;
– a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem
haladja meg a Földforgalmi tv. szerinti birtokmaximumot.
– elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utóellenőrzés során jogerősen megállapítják a birtokmaximumra
vonatkozó előbbi nyilatkozat valótlanságát, akkor az megalapozza a büntetőjogi felelősségre vonását,
valamint a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földhasználata után a jogsértő állapot fennállása alatt
részére folyósított költségvetési vagy Európai Uniós támogatás visszafizetését.
10.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
(Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak megfelelően jár el.
– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses
jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, továbbá a kapcsolattartásra szolgáló
adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik.
– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig tárolhatók.
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10.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen.
A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő
személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje.
E szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. E szerződésben nem rögzített kérdésekben a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi.
CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.), a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Tiszavasvári, 2020. ……
Tiszavasvári Város Önkormányzata
haszonbérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Pethe Sándorné
haszonbérlő

166

153/2020. (X.29.) Kt. számú határozat 3. melléklete
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a Képviselő-testület 153/2020. (X.29.) Kt. számú határozata alapján egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám:
15732468-2-15
Számlaszám:
11744144-15404761
Képviselője:
Szőke Zoltán polgármester,
mint haszonbérbe adó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről
Rigacs Tibor
szül.helye, ideje:
…
anyja neve:
…
adóazonosító:
....
sz.ig.szám:
…
állampolgárság:
magyar
földműves nyilvántartásba vételi 512542/3/2014.05.29.
határozat szám:
címe:
4440 Tiszavasvári, Deák u. 2.
mint haszonbérlő (továbbiakban Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1. Haszonbérlet tárgya:
Bérbeadó haszonbérbe adja, a Bérlő pedig haszonbérbe veszi a Bérbeadó 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát
képező tiszavasvári 6761 hrsz-ú (korábban 0358/172 hrsz-ú), legelő, kivett árok művelési ágú, összesen
5,7100 ha nagyságú, 28.96 Ak értékű ingatlan 1 ha nagyságú, 5.2 AK értékű, legelő művelési ágú területét.
2. Haszonbérlet időtartama:
A haszonbérlet kezdete:
A haszonbérlet vége:

a haszonbérleti szerződés hatályba lépésének időpontja
2025. december 31.

3. Haszonbérleti díj:
A fizetendő díj éves mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.
A haszonbérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a Bérbeadó által
kiállított számlán szereplő fizetési határidőig.
4. Bérlő köteles:
–
a szerződés tárgyát képező ingatlant művelési ágának megfelelően rendeltetésszerűen használni;
–
az ingatlant a jó gazda gondosságával szakszerűen megművelni;
–
ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlan melletti út, mezsgye
gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra;
–
a haszonbérlet megszűnésekor az ingatlant a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani úgy, hogy azt további
munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően hasznosítani;
–
az ingatlant saját maga használni, annak használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem
változtathatja meg;
5. Bérlő jogosult jelen szerződés alapján:
–
a haszonbérlet tárgyát képező földterületet használni, megművelni, annak hasznait szedni;
–
a földalapú támogatásra.
6. A haszonbérleti szerződés megszűnik:
6.1. A haszonbérlet lejártával, a lejárat napján.
6.2. A szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető a szerződő felek által
meghatározott napon. A megegyezést írásba kell foglalni.
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7. A Bérbeadót megilleti az azonnali hatályú felmondás joga akkor, ha az ingatlanokra valamilyen
önkormányzati érdekből szüksége lenne.
8. A Bérbeadó haszonbérleti szerződést azonnali hatályú felmondással írásban felmondhatja, ha a Bérlő:
–
az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének vagy olyan
gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a föld termőképességét;
–
az ingatlan használatát másnak átengedte;
–
az ingatlant a szerződésben foglalt céltól eltérően használja;
–
az ingatlan rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül változtatta meg;
–
az ingatlant a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint más célra hasznosította;
–
a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő, ill. természeti
terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat.
–
az ingatlanon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el, vagy a rendes
gazdálkodás körét meghaladóan végzett beruházást;
–
a haszonbérleti díjat vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után, írásban közölt felszólítás
ellenére, a felszólítás közlésétől számított 15 napon belül sem fizeti meg;
9. Bérlő a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban:
Földforgalmi tv.), valamint a Földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:
– a Földforgalmi törvény alapján előhaszonbérleti jog illeti meg a Földforgalmi tv. 46. § (1) bekezdés a)
pontja alapján, mint volt haszonbérlő olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;
– megfelel a Földforgalmi törvény szerinti földművesre vonatkozó feltételeknek;
– nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása;
– a szerződésben megjelölt föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja;
– a szerződés időtartama alatt a szerződésben megjelölt földön eleget tesz a földhasználati
kötelezettségének;
– vállalja, hogy a haszonbérleti szerződés időtartama alatt megfelel a Földforgalmi tv. 40. § (1) – (4)
bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;
– a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem
haladja meg a Földforgalmi tv. szerinti birtokmaximumot.
– elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utóellenőrzés során jogerősen megállapítják a birtokmaximumra
vonatkozó előbbi nyilatkozat valótlanságát, akkor az megalapozza a büntetőjogi felelősségre vonását,
valamint a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földhasználata után a jogsértő állapot fennállása alatt
részére folyósított költségvetési vagy Európai Uniós támogatás visszafizetését.
10.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
(Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak megfelelően jár el.
– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses
jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, továbbá a kapcsolattartásra szolgáló
adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik.
– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig tárolhatók.
10.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen.
A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő
személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje.
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E szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. E szerződésben nem rögzített kérdésekben a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi.
CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.), a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Tiszavasvári, 2020. ……
Tiszavasvári Város Önkormányzata
haszonbérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Rigacs Tibor
haszonbérlő
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153/2020. (X.29.) Kt. számú határozat 4. melléklete
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a Képviselő-testület 153/2020. (X.29.) Kt. számú határozata alapján egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám:
15732468-2-15
Számlaszám:
11744144-15404761
Képviselője:
Szőke Zoltán polgármester,
mint haszonbérbe adó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről
Veres István Attila
szül.helye, ideje:
…
anyja neve:
…
adóazonosító:
....
sz.ig.szám:
…
állampolgárság:
magyar
földműves nyilvántartásba vételi
határozat szám:
514123/2/2014.12.05.
címe:
4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 115.
mint haszonbérlő (továbbiakban Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1. Haszonbérlet tárgya:
Bérbeadó haszonbérbe adja, a Bérlő pedig haszonbérbe veszi a Bérbeadó 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát
képező alábbi tiszavasvári ingatlanokat:
–
1399/1 hrsz-ú 1,5469 ha nagyságú, 8.04 AK értékű, legelőt,
–
0364/6 hrsz-ú 32.8913 ha nagyság, 204.56 Ak értékű erdő művelési ágú ingatlan 0.5100 ha nagyságú,
3,17 AK értékű füves területét, mely az üdülőtelep Hortobágy-csatorna felőli részén húzódó sáv az
átemelő szivattyúig, a mellékelt alaprajz szerint.
2. Haszonbérlet időtartama:
A haszonbérlet kezdete:
A haszonbérlet vége:

a haszonbérleti szerződés hatályba lépésének időpontja
2025. december 31.

3. Haszonbérleti díj:
A fizetendő díj éves mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.
A haszonbérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a Bérbeadó által
kiállított számlán szereplő fizetési határidőig.
4. Bérlő köteles:
–
a szerződés tárgyát képező ingatlant művelési ágának megfelelően rendeltetésszerűen használni;
–
az ingatlant a jó gazda gondosságával szakszerűen megművelni;
–
ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlan melletti út, mezsgye
gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra;
–
a haszonbérlet megszűnésekor az ingatlant a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani úgy, hogy azt további
munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően hasznosítani;
–
az ingatlant saját maga használni, annak használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem
változtathatja meg;
5. Bérlő jogosult jelen szerződés alapján:
–
a haszonbérlet tárgyát képező földterületet használni, megművelni, annak hasznait szedni;
–
a földalapú támogatásra.
6. A haszonbérleti szerződés megszűnik:
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6.1. A haszonbérlet lejártával, a lejárat napján.
6.2. A szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető a szerződő felek által
meghatározott napon. A megegyezést írásba kell foglalni.
7. A Bérbeadót megilleti az azonnali hatályú felmondás joga akkor, ha az ingatlanokra valamilyen
önkormányzati érdekből szüksége lenne.
8. A Bérbeadó haszonbérleti szerződést azonnali hatályú felmondással írásban felmondhatja, ha a Bérlő:
–
az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének vagy olyan
gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a föld termőképességét;
–
az ingatlan használatát másnak átengedte;
–
az ingatlant a szerződésben foglalt céltól eltérően használja;
–
az ingatlan rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül változtatta meg;
–
az ingatlant a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint más célra hasznosította;
–
a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő, ill. természeti
terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat.
–
az ingatlanon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el, vagy a rendes
gazdálkodás körét meghaladóan végzett beruházást;
–
a haszonbérleti díjat vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után, írásban közölt felszólítás
ellenére, a felszólítás közlésétől számított 15 napon belül sem fizeti meg;
9. Bérlő a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban:
Földforgalmi tv.), valamint a Földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi. CCXII. törvény alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:
– a Földforgalmi törvény alapján előhaszonbérleti jog illeti meg a Földforgalmi tv. 46. § (1) bekezdés a)
pontja alapján, mint volt haszonbérlő olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;
– megfelel a Földforgalmi törvény szerinti földművesre vonatkozó feltételeknek;
– nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása;
– a szerződésben megjelölt föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja;
– a szerződés időtartama alatt a szerződésben megjelölt földön eleget tesz a földhasználati
kötelezettségének;
– vállalja, hogy a haszonbérleti szerződés időtartama alatt megfelel a Földforgalmi tv. 40. § (1) – (4)
bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt feltételeknek;
– a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem
haladja meg a Földforgalmi tv. szerinti birtokmaximumot.
– elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utóellenőrzés során jogerősen megállapítják a birtokmaximumra
vonatkozó előbbi nyilatkozat valótlanságát, akkor az megalapozza a büntetőjogi felelősségre vonását,
valamint a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földhasználata után a jogsértő állapot fennállása alatt
részére folyósított költségvetési vagy Európai Uniós támogatás visszafizetését.
10.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
(Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak megfelelően jár el.
– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses
jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, továbbá a kapcsolattartásra szolgáló
adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik.
– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig tárolhatók.
10.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen.
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A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő
személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje.
E szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. E szerződésben nem rögzített kérdésekben a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi.
CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.), a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Tiszavasvári, 2020. ……
Tiszavasvári Város Önkormányzata
haszonbérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Veres István Attila
haszonbérlő
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Ezután Ráduly Zsolt alpolgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta
szavazásra.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
A tiszavasvári 1446/2, 1438, 1375, 1376, 1341, 636 és 1492 helyrajzi számú önkormányzati
ingatlanok bérbe adásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva „A tiszavasvári 1446/2, 1438, 1375, 1376, 1341, 636 és 1492 helyrajzi szám
önkormányzati ingatlanok bérbe adásáról” szóló előterjesztésről az alábbi határozatot hozza:
1.A Képviselő-testület bérbe adja az alábbi tiszavasvári belterületi önkormányzati
ingatlanokat Veres István Attila 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 115. sz. alatti lakos részére,
2.000 Ft/Ak/év + ÁFA bérleti díj ellenében, a határozat 1. mellékletében található bérleti
szerződés szerint:
bérbe adandó ingatlan
helyrajzi
nagysága
aranykorona
művelési ága
címe
száma
értéke
1929 m2
beépítetlen terület
Vasvári P. u.
1446/2
3.86
2268 m2
beépítetlen terület
Vasvári P. u.
1438
4.54
2
1450 m
beépítetlen terület
Sólyom u.
1375
2.9
1477 m2
beépítetlen terület
Sólyom u.
1376
2.95
2
1578 m
beépítetlen terület
Pálffy u.
1341
3.16
2.A Képviselő-testület bérbe adja Kiss László 4440 Tiszavasvári, Vásártér u. 39.sz. alatti
lakos részére az alábbi önkormányzati ingatlanrészt 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA bérleti díj
ellenében, a határozat 2. mellékletében található bérleti szerződés szerint:
bérbe adandó ingatlan
helyrajzi
nagysága
aranykorona
művelési ága
címe
száma
értéke
1625 m2
beépítetlen terület
Állomás u. vége
636
3.25
3.A Képviselő-testület bérbe adja ifj. Nagy Sándor 4440 Tiszavasvári, Vásártér u. 43.sz.
alatti lakos részére az alábbi önkormányzati ingatlanrészt 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA bérleti díj
ellenében, a határozat 3. mellékletében található bérleti szerződés szerint:

helyrajzi
száma
636

nagysága
250 m2

bérbe adandó ingatlan
aranykorona
művelési ága
értéke
beépítetlen terület
0.5
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címe
Állomás u. vége

4.A Képviselő-testület bérbe adja Deme Dániel 4440 Tiszavasvári, Állomás u. 38. sz. alatti
lakos részére az alábbi önkormányzati ingatlanrészt 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA bérleti díj
ellenében, a határozat 4. mellékletében található bérleti szerződés szerint:

helyrajzi
száma
636

nagysága
240 m2

bérbe adandó ingatlan
aranykorona
művelési ága
értéke
0.48
beépítetlen terület

címe
Állomás u. vége

5.A Képviselő-testület bérbe adja Rigacs Józsefné 4440 Tiszavasvári, Deák u. 2. sz. alatti
lakos részére az alábbi önkormányzati ingatlanrészt 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA bérleti díj
ellenében a határozat 5. mellékletében található bérleti szerződés szerint:

helyrajzi
száma
1492

nagysága
1700 m2

bérbe adandó ingatlan
aranykorona
művelési ága
értéke
kert
3.4

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződéseket
Vagyonrendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével kösse meg.
Határidő: 2020. november 02.

címe
Deák u. 19/A.
az

önkormányzati

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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154/2020. (X.29.) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a Képviselő-testület 154/2020. (X.29.) Kt. sz. határozata szerint egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám:
15732468-2-15
Számlaszám: 11744144-15404761
Képviselője: Szőke Zoltán polgármester,
mint bérbeadó (továbbiakba: Bérbeadó), másrészről
Veres István Attila
szül. helye, ideje:
…
anyja neve:
…
személyi azonosító szám:
…
lakcíme:
Tiszavasvári, Vasvári P. u.115.
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1. Bérbeadó kaszálás céljából bérbe adja az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező alábbi
tiszavasvári belterületi ingatlanokat (továbbiakban: ingatlanok):

helyrajzi
száma
1446/2
1438
1375
1376
1341

nagysága
1929 m2
2268 m2
1450 m2
1477 m2
1578 m2

bérbe adandó ingatlan
aranykorona
művelési ága
értéke
beépítetlen terület
3.86
beépítetlen terület
4.54
beépítetlen terület
2.9
beépítetlen terület
2.95
beépítetlen terület
3.16

címe
Vasvári P. u.
Vasvári P. u.
Sólyom u.
Sólyom u.
Pálffy u.

2. Bérbeadó az ingatlanokat 2020. november 01. napjától 2025. december 31. napjáig a
Bérlőnek bérbe adja, aki az ingatlanokat a Bérbeadótól bérbe veszi.
3. A bérleti díj mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.
A bérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a
Bérbeadó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig.
4. Bérlő köteles az ingatlanokat rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával
használni, ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlanok, illetve az ingatlanok
melletti út, mezsgye gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra.
5. Bérlő a bérlet megszűnésekor köteles az ingatlanokat a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani
úgy, hogy azokat további munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően
hasznosítani.
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6. Bérlő a bérleti szerződés megszűnése alkalmával mezei leltár megfizetésére nem tarthat
igényt.
7. Bérlő az ingatlanok használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem változtathatja
meg.
8. A bérlet megszűnik a bérlet lejártával.
9. A bérleti szerződés a szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető. A
megegyezést írásba kell foglalni.
10.Bérbeadót megilleti az azonnali felmondás joga akkor, ha az ingatlanokra valamilyen
önkormányzati érdekből szüksége lenne.
11. Bérbeadó bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő:
– a szerződésben foglalt céltól eltérően használja,
– az ingatlanok használatát másnak átengedte,
– az ingatlanokon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el,
– az ingatlanok rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül, vagy
a jogszabályi előírások megsértésével változtatta meg,
– bérleti díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
– a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő,
ill. természeti terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet
folytat.
12. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő nem követelheti az általa telepített
növényzetnek, valamint a talaj minőségének javítását eredményező ráfordításnak a szerződés
megszűnésekor megállapítható értékét.
13.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat
betartja, azoknak megfelelően jár el.
– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli,
továbbá a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából
rendelkezik.
– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási
ideig tárolhatók.
13.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak
személyes adatainak kezelése ellen. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz,
hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek
szerint kezelje.
E szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Tiszavasvári, 2020. ….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
bérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Veres István Attila
bérlő
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154/2020. (X.29.) Kt. sz. határozat 2. sz. melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a Képviselő-testület 154/2020. (X.29.) Kt. sz. határozata szerint egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám:
15732468-2-15
Számlaszám: 11744144-15404761
Képviselője: Szőke Zoltán polgármester,
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről
Kiss László
szül. helye, ideje:
…
anyja neve:
…
személyi azonosító szám:
…
lakcíme:
Tiszavasvári, Vásártér u. 39.
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1. Bérbeadó bérbe adja az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező alábbi tiszavasvári
belterületi ingatlan egy részét (továbbiakban: ingatlan):

helyrajzi
száma
636

nagysága
1625 m2

bérbe adandó ingatlan
aranykorona
művelési ága
értéke
beépítetlen terület
3.25

címe
Állomás u. vége

2. Bérbeadó az ingatlant 2020. november 01. napjától 2025. december 31. napjáig a
Bérlőnek bérbe adja, aki az ingatlant a Bérbeadótól bérbe veszi.
3. A bérleti díj mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.
A bérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a
Bérbeadó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig.
4. Bérlő köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával
használni, ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlan melletti út,
mezsgye gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra.
5. Bérlő a bérlet megszűnésekor köteles az ingatlant a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani
úgy, hogy azt további munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően
hasznosítani.
6. Bérlő a bérleti szerződés megszűnése alkalmával mezei leltár megfizetésére nem tarthat
igényt.
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7. Bérlő az ingatlan használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem változtathatja
meg.
8. A bérlet megszűnik a bérlet lejártával.
9. A bérleti szerződés a szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető. A
megegyezést írásba kell foglalni.
10.Bérbeadót megilleti az azonnali felmondás joga akkor, ha az ingatlanra valamilyen
önkormányzati érdekből szüksége lenne.
11. Bérbeadó bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő:
– a szerződésben foglalt céltól eltérően használja,
– az ingatlan használatát másnak átengedte,
– az ingatlanon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el,
– az ingatlan rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül, vagy a
jogszabályi előírások megsértésével változtatta meg,
– bérleti díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
– a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő,
ill. természeti terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet
folytat.
12. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő nem követelheti az általa telepített
növényzetnek, valamint a talaj minőségének javítását eredményező ráfordításnak a szerződés
megszűnésekor megállapítható értékét.
13.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat
betartja, azoknak megfelelően jár el.
– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli,
továbbá a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából
rendelkezik.
– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási
ideig tárolhatók.
13.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak
személyes adatainak kezelése ellen. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz,
hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek
szerint kezelje.
E szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Tiszavasvári, 2020. ….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
bérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Kiss László
bérlő
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154/2020. (X.29.) Kt. sz. határozat 3. sz. melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a Képviselő-testület 154/2020. (X.29.) Kt. sz. határozata szerint egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám:
15732468-2-15
Számlaszám: 11744144-15404761
Képviselője: Szőke Zoltán polgármester,
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről
ifj. Nagy Sándor
szül. helye, ideje:
…
anyja neve:
…
személyi azonosító szám:
…
lakcíme:
Tiszavasvári, Vásártér u. 43.
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1. Bérbeadó bérbe adja az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező alábbi tiszavasvári
belterületi ingatlan egy részét (továbbiakban: ingatlan):

helyrajzi
száma
636

nagysága
250 m2

bérbe adandó ingatlan
aranykorona
művelési ága
értéke
beépítetlen terület
0.5

címe
Állomás u. vége

2. Bérbeadó az ingatlant 2020. november 01. napjától 2025. december 31. napjáig a
Bérlőnek bérbe adja, aki az ingatlant a Bérbeadótól bérbe veszi.
3. A bérleti díj mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.
A bérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a
Bérbeadó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig.
4. Bérlő köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával
használni, ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlan melletti út,
mezsgye gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra.
5. Bérlő a bérlet megszűnésekor köteles az ingatlant a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani
úgy, hogy azt további munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően
hasznosítani.
6. Bérlő a bérleti szerződés megszűnése alkalmával mezei leltár megfizetésére nem tarthat
igényt.
7. Bérlő az ingatlan használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem változtathatja
meg.
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8. A bérlet megszűnik a bérlet lejártával.
9. A bérleti szerződés a szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető. A
megegyezést írásba kell foglalni.
10.Bérbeadót megilleti az azonnali felmondás joga akkor, ha az ingatlanra valamilyen
önkormányzati érdekből szüksége lenne.
11. Bérbeadó bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő:
– a szerződésben foglalt céltól eltérően használja,
– az ingatlan használatát másnak átengedte,
– az ingatlanon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el,
– az ingatlan rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül, vagy a
jogszabályi előírások megsértésével változtatta meg,
– bérleti díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
– a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő,
ill. természeti terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet
folytat.
12. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő nem követelheti az általa telepített
növényzetnek, valamint a talaj minőségének javítását eredményező ráfordításnak a szerződés
megszűnésekor megállapítható értékét.
13.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat
betartja, azoknak megfelelően jár el.
– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli,
továbbá a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából
rendelkezik.
– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási
ideig tárolhatók.
13.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak
személyes adatainak kezelése ellen. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz,
hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek
szerint kezelje.
E szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Tiszavasvári, 2020. ….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
bérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

ifj. Nagy Sándor
bérlő
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154/2020.(X.29.) Kt. sz. határozat 4. sz. melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a Képviselő-testület 154/2020. (X.29.) Kt. sz. határozata szerint egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám:
15732468-2-15
Számlaszám: 11744144-15404761
Képviselője: Szőke Zoltán polgármester,
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről
Deme Dániel
szül. helye, ideje:
…
anyja neve:
…
személyi azonosító szám:
…
lakcíme:
4440 Tiszavasvári, Állomás u. 38.
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1. Bérbeadó bérbe adja az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező alábbi tiszavasvári
belterületi ingatlan egy részét (továbbiakban: ingatlan):
helyrajzi
száma
636

nagysága
240 m2

bérbe adandó ingatlan
aranykorona
művelési ága
értéke
beépítetlen terület
0.48

címe
Állomás u. vége

2. Bérbeadó az ingatlant 2020. november 01. napjától 2025. december 31. napjáig a
Bérlőnek bérbe adja, aki az ingatlant a Bérbeadótól bérbe veszi.
3. A bérleti díj mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.
A bérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a
Bérbeadó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig.
4. Bérlő köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával
használni, ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlan melletti út,
mezsgye gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra.
5. Bérlő a bérlet megszűnésekor köteles az ingatlant a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani
úgy, hogy azt további munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően
hasznosítani.
6. Bérlő a bérleti szerződés megszűnése alkalmával mezei leltár megfizetésére nem tarthat
igényt.
7. Bérlő az ingatlan használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem változtathatja
meg.
8. A bérlet megszűnik a bérlet lejártával.
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9. A bérleti szerződés a szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető. A
megegyezést írásba kell foglalni.
10.Bérbeadót megilleti az azonnali felmondás joga akkor, ha az ingatlanra valamilyen
önkormányzati érdekből szüksége lenne.
11. Bérbeadó bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő:
– a szerződésben foglalt céltól eltérően használja,
– az ingatlan használatát másnak átengedte,
– az ingatlanon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el,
– az ingatlan rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül, vagy a
jogszabályi előírások megsértésével változtatta meg,
– bérleti díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
– a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő,
ill. természeti terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet
folytat.
12. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő nem követelheti az általa telepített
növényzetnek, valamint a talaj minőségének javítását eredményező ráfordításnak a szerződés
megszűnésekor megállapítható értékét.
13.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat
betartja, azoknak megfelelően jár el.
– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli,
továbbá a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából
rendelkezik.
– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási
ideig tárolhatók.
13.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak
személyes adatainak kezelése ellen. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz,
hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek
szerint kezelje.
E szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Tiszavasvári, 2020. ….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
bérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Deme Dániel
bérlő
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154/2020. (X.29.) Kt. sz. határozat 5. sz. melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött a Képviselő-testület 154/2020. (X.29.) Kt. sz. határozata szerint egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhelye:
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Adószám:
15732468-2-15
Számlaszám: 11744144-15404761
Képviselője: Szőke Zoltán polgármester,
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről
Rigacs Józsefné
szül. helye, ideje:
…
anyja neve:
…
személyi azonosító szám:
…
lakcíme:
Tiszavasvári, Deák u. 2.
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1. Bérbeadó bérbe adja az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező alábbi tiszavasvári
belterületi ingatlan egy részét (továbbiakban: ingatlan):

helyrajzi
száma
1492

nagysága
1700 m2

bérbe adandó ingatlan
aranykorona
művelési ága
értéke
kert
3.4

címe
Deák u. 19/A.

2. Bérbeadó az ingatlant 2020. november 01. napjától 2025. december 31. napjáig a
Bérlőnek bérbe adja, aki az ingatlant a Bérbeadótól bérbe veszi.
3. A bérleti díj mértéke: 2.000 Ft/Ak/év + ÁFA.
A bérleti díjat számla ellenében készpénzben vagy banki átutalással egy összegben köteles
Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú számlájára megfizetni a
Bérbeadó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig.
4. Bérlő köteles az ingatlant rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával
használni, ennek keretében mindenkor gondoskodni az ingatlan, illetve az ingatlan melletti út,
mezsgye gyommentesítéséről, különös figyelmet fordítva a parlagfű irtásra.
5. Bérlő a bérlet megszűnésekor köteles az ingatlant a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani
úgy, hogy azt további munkálatok elvégzése nélkül lehessen rendeltetésének megfelelően
hasznosítani.
6. Bérlő a bérleti szerződés megszűnése alkalmával mezei leltár megfizetésére nem tarthat
igényt.
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7. Bérlő az ingatlan használatát másnak nem engedheti át, művelési ágát nem változtathatja
meg.
8. A bérlet megszűnik a bérlet lejártával.
9. A bérleti szerződés a szerződő felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető. A
megegyezést írásba kell foglalni.
10.Bérbeadót megilleti az azonnali felmondás joga akkor, ha az ingatlanra valamilyen
önkormányzati érdekből szüksége lenne.
11. Bérbeadó bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő:
– a szerződésben foglalt céltól eltérően használja,
– az ingatlan használatát másnak átengedte,
– az ingatlanon a Bérbeadó hozzájárulása nélkül bármilyen létesítményt helyez el,
– az ingatlan rendeltetését, vagy művelési ágát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül, vagy a
jogszabályi előírások megsértésével változtatta meg,
– bérleti díj fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
– a természetvédelmi jogszabályok, vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól eltérő,
ill. természeti terület állagát, vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet
folytat.
12. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő nem követelheti az általa telepített
növényzetnek, valamint a talaj minőségének javítását eredményező ráfordításnak a szerződés
megszűnésekor megállapítható értékét.
13.1. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy:
– jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat
betartja, azoknak megfelelően jár el.
– a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli,
továbbá a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából
rendelkezik.
– Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási
ideig tárolhatók.
13.2. Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni a Bérbeadótól a rá vonatkozó adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak
személyes adatainak kezelése ellen. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz,
hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek
szerint kezelje.
E szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. és az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Tiszavasvári, 2020. ….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
bérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Rigacs Józsefné
bérlő
185

Tárgy (16.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Takács Éva bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 39. 2/1.
szám alatti bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelméről.
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
Takács Éva bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 39. 2/1. szám alatti bérlakás értékesítésére
vonatkozó kérelméről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás célú
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról
szóló módosított 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelete 39. § (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva „Takács Éva bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 39. 2/1. szám alatti bérlakás
értékesítésére vonatkozó kérelméről” szóló előterjesztésről az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testületnek szándékában áll értékesíteni a Tiszavasvári, Kossuth u. 39. 2/1.
sz. alatti, tiszavasvári 2146/1/A/7 hrsz-ú, 67 m2 nagyságú, 2,5 szobás, komfortos
komfortfokozatú önkormányzati lakást Takács Éva bérlő részére, amennyiben a bérlő
vállalja a vételár 6 hónapon belüli, egyösszegben történő megfizetését.
2. A lakás vételára – annak egyösszegben történő megfizetése esetén - a forgalmi érték 30
%-val csökkentett összege, azaz 5.180.855 Ft.
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3. Az ingatlan megvásárlásához kapcsolódó költségek – adásvételi szerződés elkészítésének
ügyvédi költsége, ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetés, vagyonszerzési illeték, földhivatali
igazgatási díj – a vevőt terhelik.
4. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő lakbér, és az Önkormányzat
részére fizetendő egyéb díjhátralékkal ne rendelkezzen.
5. Felkéri a polgármestert, hogy
tájékoztassa Takács Éva bérlőt a Képviselő-testület döntéséről,
az adásvételi-szerződés tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal, esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (17.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a NYÍRREHAB-TEX
vonatkozó kérelméről.
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Kft.

fűtéskorszerűsítésre

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
A NYÍRREHAB-TEX Kft. fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelméről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva „A NYÍRREHAB-TEX Kft. fűtéskorszerűsítésre vonatkozó kérelméről” szóló
előterjesztésről az alábbi határozatot hozza:
1.1. A Képviselő-testület engedélyezi a NYÍRREHAB-TEX Nonprofit Kft. bérlő részére a
tiszavasvári 2448/10 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. szám alatti
önkormányzati ingatlanon lévő főépület fűtéskorszerűsítésének elvégzését, mely során
gázkazán cseréjére kerül sor.
1.2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fűtéskorszerűsítés költségéből 900.000 Ft
a bérleti díjba engedményezésre (bérbeszámításra) kerüljön.
2.1. A bérbeszámítás kezdő időpontja: a fűtéskorszerűsítés befejezését követő hónap 1. napja.
2.2. A bérlő a munkálatok befejezését köteles bejelenteni az Önkormányzat felé, aki ezt
követően a helyszínen a korszerűsítés elvégzését leellenőrzi, arról feljegyzést készít.
2.3. A bérlő a munkálatok befejezését követően a fűtéskorszerűsítés költségéről nevére szóló
számlát köteles az Önkormányzat részére bemutatni.
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3. A 1.2. pontban meghatározott bérbeszámítandó összeg 9 havi bontásban, havonta 100.000
Ft összegben kerül a havi bérleti díjba engedményezésre ÁFA hatályán kívüli tételként.
Így a 100.000 Ft oly módon kerül a nettó bérleti díjból levonásra, hogy az ÁFA összege
nem módosul.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy
- a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a NYÍRREHAB-TEX Kft ügyvezetőjét.
- a korszerűsítési munka befejezését követően a bérbeszámításra vonatkozó megállapodást
a bérlővel kösse meg.
Határidő: azonnal, esedékességkor

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

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Szőke Zoltán polgármester
Ládi Zsanett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Ráduly Zsolt
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2020. (X.29.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat

267/2019. (VII.25.)
268/2019. (VII.25.)
287/2019. (VII.25.)
315/2019. (VIII.29.)
349/2019. (IX.30.)
354/2019. (IX.30.)
373/2019. (X.22.)
374/2019. (X.22.)
380/2019. (X.22.)
381/2019. (X.22.)
416/2019. (XI.28.)
430/2019. (XII.16.)
438/2019. (XII.16.)
440/2019. (XII.16.)
443/2019. (XII.16.)
444/2019. (XII.16.)
450/2019. (XII.16.)
451/2019. (XII.16.)
452/2019. (XII.16.)
453/2019. (XII.16.)
27/2020. (I.30.)
38/2020. (II.27.)
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Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat
PM számú határozat

41/2020. (II.27.)
42/2020. (II.27.)
72/2020. (II.27.)
74/2020. (II.27.)
79/2020. (III.5.)
92/2020. (VII.30.)
96/2020. (VII.30.)
98/2020. (VII. 30.)
114/2020. (IX.24.)
117/2020. (IX.24.)
118/2020. (IX.24.)
119/2020. (IX.24.)
120/2020. (IX.24.)
121/2020. (IX.24.)
127/2020. (IX.24.)
130/2020. (IX.24.)
7/2020. (III.27.)
8/2020. (III.27.)
9/2020. (III.27.)
17/2020. (III.27.)
18/2020. (III.27.)
19/2020. (III.27.)
22/2020. (III.27.)
39/2020. (III.27.)
49/2020. (IV.2.)
57/2020. (IV.15.)
61/2020. (IV.23.)
62/2020. (IV.23.)
71/2020. (IV.23.)
75/2020. (IV.29.)
91/2020. (V.28.)
92/2020. (V.28.)
93/2020. (V.28.)
94/2020. (V.28.)
95/2020. (V.28.)
96/2020. (V.28.)
97/2020. (V.28.)
105/2020. (V.28.)
109/2020. (VI.10.)
122/2020. (VI.17.)
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy (19.np.): Egyebek
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Megjegyezte, hogy célszerű lenne a buszmegállók váróinak állapotát felülvizsgálni, esetleg a
felújításukra forrást találni, hiszen nagyon rossz állapotban vannak. Továbbá megjegyezte,
hogy a városban nagyon sok közúti baleset történik, ami több esetben is érint önkormányzati
tulajdonú tárgyakat, ezért megkérdezte, hogy ilyen esetekben nem lehet e kártérítést
eszközölni az esetleges károkra.
Ráduly Zsolt alpolgármester:
Válaszul elmondta, hogy fel fogják venni a rendőrséggel a kapcsolatot, amennyiben
önkormányzati tárgyban keletkezik kár és jelezzék az önkormányzatnak, ha jogszabály
lehetőséget biztosít rá.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a nyílt ülést Ráduly Zsolt
alpolgármester bezárta és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját.

k.m.f.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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