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1. Előterjesztés a tiszavasvári 579/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan TIVA-SZOLG Nonprofit
Kft. részére történő használatba adásáról
2. Előterjesztés a Közösségi Ház egy részének bérbeadása Népkonyha szolgáltatás
megvalósítása céljából
3. Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2-1-2-SB1-152017-00028 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében a Városi Piac működésében
történő változásokról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2021. augusztus 26-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

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

Jelen vannak:

Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási
Ágnes, Balogh Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, Szabó Zsolt,
Szurkos Szilvia, Tamás Viktor képviselők.

Távol maradt:

Balázsi Csilla, Császár József Sándor, Volosinóczki Béla képviselők

Meghívottként részt vettek:
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté
osztályvezető-helyettes, Kovács Edina köztisztviselő, Arató Atilla köztisztviselő, Gulyásné
Gáll Anita köztisztviselő
Meghívottként távolt maradt: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth
Marianna osztályvezető
Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita
Szőke Zoltán polgármester:
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 a kiküldött napirendek közül a 4. napirendi pontot zárt napirendként tárgyalja
meg a Képviselő-testület.
Majd kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának
elfogadásáról.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a módosított
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:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2021. (VIII.26.) Kt. számú
határozata
A 2021. augusztus 26. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés
napirendjeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 26. napján
megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:
A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Előterjesztés a tiszavasvári 579/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan TIVA-SZOLG Nonprofit
Kft. részére történő használatba adásáról
2. Előterjesztés a Közösségi Ház egy részének bérbeadása Népkonyha szolgáltatás
megvalósítása céljából
3. Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2-1-2-SB1-152017-00028 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében a Városi Piac működésében
történő változásokról
4. Egyebek
ZÁRT
5. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra
Vidékfejlesztési Program keretén belül

Határidő: azonnal

Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Előterjesztés a tiszavasvári 579/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére történő használatba adásáról
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szőke Zoltán polgármester:
Elmondta, hogy az elkövetkezendő egy esztendőben megindulnak a kivitelezések a városban,
és ezek érintik a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. közmunkaprogrammal kapcsolatos telephelyét
is, ami felszámolásra kerül, ennek következtében a Fecske közbe lesz áthelyezve.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2021. (VIII.26.) Kt. számú
határozata
A tiszavasvári 579/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.
részére történő használatba adásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő–testület ingyenes használatába adja a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére a
Tiszavasvári, Bajcsy Zs. utcában lévő, 579/1 hrsz alatti, 5422 m2 nagyságú, un. Fecske-köz
néven ismert, beépítetlen terület megnevezésű önkormányzati ingatlant, valamint a Kft.
tevékenységéhez szükséges 2 db 15 m2 nagyságú konténerházat (irodakonténer,
raktárkonténer) a határozat mellékletét képező használati szerződésben foglaltak szerint.
A használatba adás ideje: 2021. augusztus 23. napjától határozatlan időtartamra.
A használatba adás célja: közmunkához kapcsolódóan munkaeszközök raktározása-kiadása.
Felhatalmazza a polgármestert a használatba-adási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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45/2021. (VIII.26.) Kt. határozat 1. melléklete
HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
mely létrejött Képviselő-testület 45/2021. (VIII.26.) Kt. sz. határozata alapján egyrészről:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhely:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
adószám:
15732468-2-15,
bankszámla száma: 11744144 -15404761
mint Használatba adó (továbbiakban: Használatba adó),
másrészről:
TIVA-SZOLG Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
dr. Groncsák Andrea ügyvezető
adószáma:
15404761-2-15
bankszámlaszáma: 11744144-15732468
Cégjegyzék szám:
15-09-063127,
mint Használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő)
között a Tiszavasvári, Bajcsy Zs. utcában lévő tiszavasvári 579/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes
használata tárgyában az alábbiak szerint:
1.1. Használatba adó használatba adja, Használatba vevő pedig használatba veszi a
Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 579/1 hrsz-ú, valóságban a
Tiszavasvári, Bajcsy Zs. utcában található 5422 m2 nagyságú, beépítetlen terület
megnevezésű, un. Fecske-köz ingatlant (továbbiakban: Ingatlan) a 2./ pontban megjelölt
célra.
1.2. Használatba adó ingyenes használatba adja a tulajdonát képező, egyenként 15 m2
nagyságú iroda- és raktárkonténert (továbbiakban: konténerek).
2. A használatba adás célja: közmunkához kapcsolódóan munkaeszközök raktározása-kiadása.
3.1. A használat 2021. augusztus 23. napjától határozatlan időtartamra szól.
3.2. A konténerek átadására az Ingatlan átadását követő, későbbi időpontban kerül sor, mivel
azok beszerzése jelen szerződés aláírásakor folyamatban van.
4. Az Ingatlan és a konténerek a Használatba vevő részére az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
foglaltak szerint kerülnek átadásra.
5. Felek megállapítják, hogy a Használatba vevő bérleti díjat nem fizet.
6. Az Ingatlanon áram és vízszolgáltatás nincs biztosítva, azokat a Használatba vevő saját
költségén vezetteti be az ingatlanra, melyet követően a Használatba vevő köt közüzemi
szerződést a közműszolgáltatókkal.
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7. Szerződés megszűntetése
7.1. Közös megegyezés: Jelen szerződés közös megegyezéssel megszüntethető.
7.2. Rendkívüli felmondásnak van helye különösen, ha:
a Használatba Vevő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a jelen
használati szerződésben előírt kötelezettségét megszegi és a külön jogszabályban foglalt
határidőn belül felszólításnak nem tesz eleget.
7.3. Azonnali felmondásnak van helye különösen, ha:
- a Használatba vevő a használatba adott önkormányzati vagyonnal a 2. pontban foglalt
célnak megfelelő feladatellátás megszűnik, vagy a használatába adott vagyonban kárt okoz.
- a Használatba vevő, az Nvtv. szerint nem minősül átlátható szervezetnek.
8. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a használat alatt az Ingatlant és a
konténereket jó gazda gondosságával használja, és egyéb módon nem terhelheti meg.
Továbbá az Ingatlanra és a konténerekre vonatkozó vagyon-, tűz- és balesetvédelmi
szabályokat betartja.
9. A Használatba vevő az Ingatlan és a konténerek nem rendeltetésszerű használatából
származó károkért, valamint az Ingatlanon és a konténerekben harmadik személy által
okozott károkért teljes körűen felel,
10. Használatba vevő az Ingatlanon történt bármilyen beruházást a Használatba adóval történő
előzetes hozzájárulás mellett végezheti el.
11. Használatba vevő köteles az indokolt karbantartási, állagmegóvási feladatok ellátására és
ezen feladatok ellátásából eredő költségek viselésére.
12. A Használatba vevő a szerződés megszűnését követően köteles az Ingatlant és a
konténereket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Használatba adó részére
visszaadni.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.
Szerződő felek a szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és
nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, megállapítva, hogy a
szerződéssel kapcsolatos nyitott kérdés nem maradt.
Tiszavasvári, 2021. …….

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Használatba adó
képv.: Szőke Zoltán
polgármester

TIVA-SZOLG Településszolgáltatási
és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Használatba vevő
képv.: dr. Groncsák Andrea ügyvezető
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Közösségi Ház egy részének bérbeadása Népkonyha
szolgáltatás megvalósítása céljából
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Szőke Zoltán polgármester:
Szintén egy jövőbeni pályázat megvalósítása kapcsán kell döntést hozni a Népkonyha további
sorsával kapcsolatosan.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2021. (VIII.26.) Kt. számú
határozata
Közösségi Ház egy részének bérbeadása népkonyha szolgáltatás megvalósítása céljából
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonában
lévő, tiszavasvári 2539/2 hrsz-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti
Közösségi Ház 80 m2 nagyságú területének bérbe adását a Nyírségi Szociális Centrum
(4400 Nyíregyháza, Szűrszabó út 4.) részére, a határozat 1. mellékletében foglalt
szerződés szerint.
A bérlet időtartama:
A Nyírségi Szociális Centrum és a Magyarország Magiszter Alapítvány között létrejött
szerződéses jogviszony megszűnését követő naptól határozatlan időtartamra szól.
2. Hozzájárul ahhoz, hogy a Nyírségi Szociális Centrum az 1. pontban körülírt ingatlanban és
feltételekkel népkonyha szolgáltatást valósítson meg.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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46/2021. (VIII.26.) Kt. határozat 1. melléklet
BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2021.
(VIII.26.) Kt. számú határozata alapján egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
adószáma:
15732468-2-15
bankszámlaszáma:
11744144-15404761
mint bérbeadó, (továbbiakban: Bérbeadó) másrészről
Nyírségi Szociális Centrum
székhelye:
4400 Nyíregyháza, Szűrszabó út 4.
képviseli:
Pozsgai Zsuzsánna Erzsébet
adószáma:
18649837-2-15
bankszámlaszáma:
………..
cégjegyzékszáma:
………..
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában
álló tiszavasvári 2539/2 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Széles u. 1. szám alatti
Közösségi Ház 80 m2 nagyságú részét, melyet a szerződés 1. mellékletét képező alaprajzon
a vonalkázott rész jelöl (továbbiakban: bérlemény).
2. A bérlet időtartama:
A Bérlő és a Magyarország Magiszter Alapítvány között létrejött szerződéses jogviszony
megszűnését követő naptól határozatlan időtartamra szól.
3. Bérlő részére a bérlemény az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapotban kerül
átadásra, mely jelen szerződés 2. mellékletét képezi.
4. Bérlő jogosult és köteles jelen szerződés alapján a bérleményt az 1. pontban meghatározott
időponttól, a szerződés fennállása alatt kizárólag szociális étkeztetés-népkonyha
szolgáltatás céljára használni, mely tevékenység végzéséhez Bérbeadó hozzájárul.
Bérlő a bérlemény eseti jellegű, más célú használatára, hasznosítására, csak akkor jogosult,
ha erre nézve rendelkezik a Bérbeadó írásos engedélyével.
5. Bérlő a bérlemény használata után 2021. évben havonta 21.000 Ft + ÁFA, azaz 26.670
Ft, azaz huszonhatezer-hatszázhetven forint bérleti díjat köteles fizetni, a Bérbeadó által
kiállított számla alapján, átutalással Tiszavasvári Város Önkormányzata 1174414415404761 számú költségvetési elszámolási számlájára, minden tárgyhó 10. napjáig.
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.
6. A bérleti díj nem tartalmazza a bérlemény közüzemi díjait.
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Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő teljes mértékben megfizeti az általa használt
helyiségekhez kapcsolódó mindennemű költséget a Bérbe adó által megbízott Energetikus
számítását figyelembe véve a Bérbe adó által tovább számlázott közüzemi számlák alapján
(fűtés, villamos energia, és 1 fő foglalkoztatott dolgozó alapján számított vízdíjköltség).
7. 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.
8. A jogszerű engedélyeknek, hatósági előírásoknak megfelelő működésért a Bérbeadó nem
felel.
9. Bérlő értéknövelő beruházást csak a Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével, az abban
meghatározott feltételekkel végezhet, melyben a beruházás értékének elszámolását is
kötelesek a felek kölcsönösen egyeztetni.
10. Bérlő a bérleményt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, annak használatát másnak
nem engedheti át.
11. 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.
12. Bérlő a nem rendeltetésszerű használatból származó károkért teljes körűen felel.
13. Bérlő a tevékenysége során keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodik.
14. Bérlő a bérleti szerződés megszűnését követően köteles a bérleményt tisztán,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadó részére visszaadni.
15. 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.
16. A bérleti jog megszűnik:
 a felek közös megegyezése alapján,
 rendkívüli felmondással a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11.§ (12)
bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkeztekor (átlátható szervezet feltételeinek
való megfelelés),
 Bérlő jelen szerződésben foglalt célnak megfelelő tevékenység folytatására való
jogosultság elvesztésével, amennyiben Bérbeadó írásbeli felszólítása átvételét követő 8
napon belül póthatáridőben a tevékenység végzésére való jogosultságot igazolni nem tudja,
a Bérbeadó további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a
jogviszonyt.
9

 ha a Bérlő bérleti díjfizetési 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.
Bérbeadó azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, ha a beruházás megvalósítását
a népkonyha szolgáltatás működtetése akadályozza.
Bérlő azonnali hatállyal jogosult a szerződés felmondani, ha a szolgáltatás teljesítése
ellehetetlenül.
Automatikusan megszűnik a szerződés, amennyiben a beruházás kivitelezése olyan
mértékben érinti a Bérlő tevékenyégét, hogy a szolgáltatás, a bérlet célja nem biztosítható.
Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés bármilyen módon történő
megszűnése/megszüntetése esetén a Bérlő kártérítési igénnyel nem él.
17.Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény fejlesztési terület, az építmény teljes felújítására
a bérlet időtartama alatt kerül sor, a beruházás érinteni fogja az egész épületet. Bérlő
köteles együttműködni a beruházás eredményes megvalósításában.
18. 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt
akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk.
Tiszavasvári, 2021. …..

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Bérbeadó
Képv.: Szőke Zoltán polgármester

Nyírségi Szociális Centrum
Bérlő
Képv.: Pozsgai Zsuzsánna Erzsébet
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Tárgy (3.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban”
című TOP-2-1-2-SB1-15-2017-00028 azonosítószámú pályázat
megvalósítása érdekében a Városi Piac működésében történő
változásokról
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Szőke Zoltán polgármester:
Megjegyezte, hogy az előterjesztés 2. számú mellékleteként megküldött térkép az
útlezárásokról, nem az aktuális került kiküldésre a képviselő testület részére. A Vágóhíd út a
36. sz. főút vonaláig kerül lezárásra, illetve a Penny Market felé lévő kisutca is lezárásra
kerül.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
47/2021. (VIII.26.) Kt. számú
határozata
A „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028
azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében
a Városi Piac működésében történő változásokról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. Kezdeményezi a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. részéről történő jóváhagyását a piac
feladatellátást szolgáló 6760 hrsz-ú ingatlan - határozat 1. mellékletét képező
helyszínrajzon meghatározott mértékű területének - munkaterületként történő
biztosításához a 2. pontban foglaltak szerint.
2. Mint a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. döntéshozó szerve hozzájárul a Városi Piac
feladatellátást szolgáló 6760 hrsz-ú ingatlan megjelölt célra történő biztosításához
– a határozat mellékletét képező helyszínrajzon meghatározott mértékben – legfeljebb
a „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-2.1.2-15-SB12017-00028 azonosítószámú pályázat alábbi kivitelezési munkálatai befejezéséig:
Kivitelezés befejezésének várható dátuma: 2022. augusztus
Kivitelezési munkálatok:
- igazgatási épület kialakítása (6663/1 hrsz)
- műfüves focipálya kialakítása (0358/172 hrsz)
- 86 fős parkoló kialakítása (6661/4 hrsz)
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-

kerékpárút felújítása (6658, 6654/5 hrsz)

3. Hozzájárulását adja – a közterületi árusítás biztosítása érdekében - a Vágóhíd,
Dr. Lévai Sándor, Adria, és Nyírfa utcák legfeljebb 1 éven keresztül tartó
vasárnapi napokon történő lezárásához - határozat 2. mellékletét képező
térképrészlet szerint - a piac biztonságos működésének érdekében.
4. Felkéri a jegyzőt a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés
finanszírozási részének felülvizsgálatára.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (4.np.): Egyebek
Egyebek napirendi pont alatt kérdés, felvetés nem hangzott el.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a rendkívüli nyílt ülést Szőke Zoltán
polgármester bezárta.

k.m.f.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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