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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2021. június 30-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Ráduly Zsolt alpolgármester, Balogh Sándor, Bakné Répási Ágnes, Balázsi 

Csilla, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zsolt, Szurkos Szilvia, Tamás Viktor, 

Volosinóczki Béla képviselők. 

  

Távol maradt:   Szőke Zoltán polgármester, Császár József Sándor, Szabó Zoltán 

képviselők 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth 

Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté 

osztályvezető-helyettes, Szepesi Áron köztisztviselő 
 

Meghívottként távolt maradt: - 
 

Jegyzőkönyv-vezető:  
 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet, majd a jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő 

képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. 

Javasolta, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a testület, és az egyebek 

napirendi ponttal kezdje meg az ülést. 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 9 fő. 
 

A Képviselő–testület 9 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 

1/20201. (VI.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2021. június 30. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. június 30. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Egyebek 

 

ZÁRT 

 

2. Előterjesztés az Esély és Otthon-mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 

kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázatok 

elbírálásáról 

 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

  

Tárgy (1.np.): Egyebek 

 

Tamás Viktor képviselő: 

Korábbi testületi ülésen már volt szó a kóbor kutyákról, és ez egy visszatérő és nagyon fontos 

kérdés a városban. Azt sokan nem tudják, hogy miért vannak ezek a kutyák az utcán. 

Véleménye szerint az állat gazdája tehet róla, mivel a kóborló kutyának van egy felelőtlen 

gazdája, aki nem gondoskodik arról, hogy a kutyája egy zárt, megfelelő környezetben 

nevelkedjen. Arról sem gondoskodik, hogy azonosító chippel legyen ellátva a kutya. Sokan a 

kutyákat hibáztatják. Ezen a gondolkodásmódon kell majd valahogy változtatni. Mert hiába 

lesz gyepmesteri telep, és fogják be a kutyákat, a felelőtlen állattartók miatt ez nem fog 

megszűnni. Javasolja, hogy legyen ellenőrizve, hogy ki tarthat kutyát, milyen módon, van e 

elkerített portája, alkalmas-e egyáltalán az állattartásra. Talán akkor előre lépés lesz ez 

ügyben.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Lakossági jelzést tolmácsol a testület felé, hogy az Aradi és a Kabay János út közötti 

szakaszban meg csinálták a parkolót a társasház előtt. Az elmondások szerint, amikor éppen 

ki akarnak állni a parkolóból, az elég balesetveszélyes, mert az arra közlekedők gyorsan 

hajtanak. Ezért azt kérik, hogy egy 30-as táblát, vagy pedig egy lakóövezeti táblát ki lehetne-e 

helyezni. A másik lakossági jelzés a tömegközlekedést érinti. Az idősebb korosztály jelezte, 

hogy azokban a megállókban, ahol nincsen pad, oda a kihelyezés megoldását kérték.  

 



4 

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Elmondta, hogy a buszmegállók felújítása és karbantartása a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ez évi 

feladatai között meg lett határozva és folyamatban van. Tájékoztatást fognak adni, hogy hol 

tart az ügy.  

 

Tamás Viktor képviselő: 

További problémaként merül fel, hogy a városban sok a szemetelő, most már zsákban is 

helyeznek ki hulladékot az utcákon. Javasolta, hogy mérjék fel, hogy kik azok, akik 

rendelkeznek hulladékszállítási szerződéssel és kik azok, akik nem. Addig, amíg nem 

kötelezzük rá a lakosságot, hogy megfelelő módon kezeljék a kommunális hulladékot, addig a 

városunk sajnos tele lesz szeméttel.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Válaszul elmondta, hogy ez ugyan úgy visszatérő probléma, mint a kóbor kutyák kérdése. 

Polgármester úr már kezdeményezett egyeztetést a szolgáltatóval, ami több fordulós volt.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Hozzáfűzte, hogy ezeknek az egyeztetéseknek az egyik eredménye volt, hogy már 

Tiszavasváriban is lehet hulladékszállítási szerződést kötni a postán. Szintén folyamatban van 

ez az ügy, és tájékoztatást fognak adni róla. 

 
 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a rendkívüli nyílt ülést Ráduly Zsolt 

alpolgármester bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 


