TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2022. február 24-én
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 40.-72.
rendeletei: 5.-6.

NAPIRENDEK
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
3. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
4. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
5. Előterjesztés Komplex felzárkózási program beruházásával kapcsolatos döntésről
6. Előterjesztés gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
7. Előterjesztés a fogorvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról
8. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési évre
történő beiratkozás időpontjának meghatározásáról
9. Előterjesztés ebrendészeti feladatellátási megállapodás megkötéséről
10. Előterjesztés az EKIK által benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyásáról
11. Előterjesztés Kompár László 2021. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási
jelentésről
12. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító
okiratának módosításáról
13. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady u. 8. sz. alatti HBVSZ ZRt. és NAK által bérelt irodák
hasznosításáról
14. Előterjesztés a Csikós Gergő Tiszavasvári, Hősök u. 50. sz. alatti lakos haszonbérleti
szerződés módosítására vonatkozó kérelméről
15. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működési célú támogatásának (500.000.-Ft)
felhasználásáról
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16. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
17. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
18. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesületegyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
19. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
20. Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
21. Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
22. Előterjesztés a Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
23. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának módosításáról és új
tagjának megválasztásáról
24. Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanok értékesítéséről
25. Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyásáról
26. Előterjesztés „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-201600005 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről
27. Előterjesztés polgármesterre vonatkozó cafetéria szabályzat elfogadásáról
28. Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub által a Magyar Kosárlabda Szövetséghez, valamint
a Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó TAO
pályázatok Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtása,
önrész biztosításáról
29. Előterjesztés az MLSZ-hez benyújtandó TAO támogatás iránti kérelemhez való
hozzájárulásról
30.

Egyebek

Készítette: Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2022. február 24-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendes 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,
Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Szabó Zoltán, Szabó Zsolt, Szurkos Szilvia,
Volosinóczki Béla képviselők.

Távol maradt:

dr. Kiss Krisztián és Tamás Viktor 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,
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Kiss Réka köztisztviselő,
Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Makkai Jánosné Kornisné Központ
intézményvezető, Dr. Elek Tamás Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezető, Kulcsár Lászlóné az
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője, Paronai János kapitányságvezető,
Németh Zoltán tűzoltóparancsnok, Kovács István Tiszavasvári Polgárőr Egyesület megbízott
elnöke, Fülöp Attila Tiszavasvári Programszervező Egyesület elnöke, Némethné Mándi Krisztina
Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány kuratóriumi elnöke, Harasztiné Gorzsás Ildikó Kornisné
Központ gazdasági vezető, Katóné Herczeg Klára
Meghívottként távolt maradt:
Moravszki Zsoltné Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője, Tóth Gábor
Magiszter Iskola intézményvezetője, Kóka Anikó Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Balogh István Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Nácsa Balázs TSE elnöke, Kompár
László egyéni vállalkozó, Rontó Zsolt Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnöke, Gazdag József
Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület elnöke, Somogyi Krisztián vállalkozó
Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita
Szőke Zoltán polgármester:
Köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket, majd a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, és elmondta, hogy a megválasztott 12 fő
képviselőből 11 fő képviselő dönthet, mivel Császár József képviselő lemondott, így 1 hely jelenleg
betöltetlen. A Képviselő-testület határozatképes, mivel 9 fő képviselő volt jelen. Javasolta Egyebek
1. napirendi pontban felvenni az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB12016-00005 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről”
szóló előterjesztést, valamint Egyebek 2. napirendi pontként az „Előterjesztés polgármesterre
vonatkozó cafetéria szabályzat elfogadásáról”, Egyebek 3. napirendként az „Előterjesztés a
Tiszavasvári Sport Klub által a Magyar Kosárlabda Szövetséghez, valamint a Tiszavasvári
Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó TAO pályázatok
Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtása, önrész
biztosításáról”, és Egyebek 4. napirendként „Az MLSZ-hez benyújtandó TAO támogatás iránti
kérelemhez való hozzájárulásról” című előterjesztéseket. Ezután kérte, hogy szavazzanak a
képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.
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Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött napirendi
pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta az általa tett módosításokkal együtt.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő–testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi
pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A 2022. február 24. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 24. napján megtartott
rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:
A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:
1.
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
3. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
4. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
5. Előterjesztés Komplex felzárkózási program beruházásával kapcsolatos döntésről
6. Előterjesztés gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
7. Előterjesztés a fogorvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról
8. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési évre történő
beiratkozás időpontjának meghatározásáról
9. Előterjesztés ebrendészeti feladatellátási megállapodás megkötéséről
10. Előterjesztés az EKIK által benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyásáról
11. Előterjesztés Kompár László 2021. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási
jelentésről
12. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának
módosításáról
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13. Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady u. 8. sz. alatti HBVSZ ZRt. és NAK által bérelt irodák
hasznosításáról
14. Előterjesztés a Csikós Gergő Tiszavasvári, Hősök u. 50. sz. alatti lakos haszonbérleti szerződés
módosítására vonatkozó kérelméről
15. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működési célú támogatásának (500.000.-Ft)
felhasználásáról
16. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
17. Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
18. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesületegyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
19. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
20. Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
21. Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
22. Előterjesztés a Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
23. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának módosításáról és új
tagjának megválasztásáról
24. Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanok értékesítéséről
25. Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyásáról
26. Előterjesztés „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005
azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről
27. Előterjesztés polgármesterre vonatkozó cafetéria szabályzat elfogadásáról
28. Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub által a Magyar Kosárlabda Szövetséghez, valamint a
Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó TAO pályázatok
Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtása, önrész
biztosításáról
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29. Előterjesztés az MLSZ-hez benyújtandó TAO támogatás iránti kérelemhez való hozzájárulásról
30.

Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
31. Előterjesztés Baráth Olga Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. I. lph. II/4. sz. alatti bérlő által
fizetendő költségalapú bérleti díj mérsékléséről
32. Előterjesztés Önkormányzati bérlakások értékesítésére vonatkozó kérelmekről
33. Előterjesztés Tiszavasvári, Kodály Z. u. 5. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán polgármester:
A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötte Katóné Herczeg Klárát, aki azzal a kéréssel
érkezett a testületi ülésre, hogy az általa indított civil kezdeményezést a Dessewffy Kastély
megmentéséért tolmácsolhassa. Úgy gondolja, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, és egy nagyon
pozitív kezdeményezés. Ezért most lehetőséget biztosít, hogy a kezdeményezés célját néhány
gondolatban elmondhassa.
Katóné Herczeg Klára:
Megköszönte a lehetőséget, és elmondta, hogy meglátogatták a Dessewffy Kastélyt, és elképedtek
az állapotán. Készített néhány fényképet, ami szemlélteti a jelenlegi állapotát. Felkereste a Megyei
és az Országos Örökségvédelmi Szervekkel, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökséget is a
kastély rendbetétele ügyében. Elmondta, hogy aláírásgyűjtést kezdeményezett, ahol 947 db aláírást
sikerült összegyűjtenie. A Nemzeti Örökségvédelmi Hivatalnál is vannak pályázatok, amik nem túl
nagy összegű pályázatok, de arra elég lenne, hogy a kémény mellett lévő hatalmas lyukat, aminek
következtében már a födém is beszakadt a bejáratnál, meg lehetne csináltatni. Bízik benne, hogy
folytatni fogják, és pár éven belül lesz egy szép, a város érdekeit szolgáló kastélya Tiszavasvárinak.
Ezek után átadta az aláírás íveket Szőke Zoltán polgármester úrnak. Megkérdezte, hogy az
Örökségvédelmi Hivatal volt szemlén a kastélyban, és hogy ennek nyomán született-e valamilyen
megállapodás valami tevékenységről.
Szőke Zoltán polgármester:
Tájékoztatásként elmondta, hogy két olyan érték van Tiszavasváriban, aminek a megmentése
rendkívül fontos. Nem csak a Dessewffy Kastély sorsa, hanem a Kornisné Kastély megmentése is.
Amit szintén nagyon fontosnak tart, hogy megköszönje a civilek csatlakozását az önkormányzathoz.
A kastély megmentése 2018 óta a kiemelt célok között van. A Dessewffy család tagjaival is
történtek egyeztetések, és a gondolataikat meghallgatva és a támogatásukkal kezdtek hozzá a
kastély megmentéséhez. Több alkalommal keresték fel a hivatalos szerveket, kutatták a pályázati
lehetőségeket, de gyakorlatilag olyan pályázati forrás nem állt rendelkezésre, amiből a kastélyt
egészében meg lehetne menteni. Állagmegóvással kapcsolatban lehetett volna lépéseket tenni, de a
kastély jelen pillanatban az önkormányzat tulajdonában van, de kezelésben a Szakközép Iskolánál
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van hosszú évek óta. A kastély teljes felújítása több milliárd forintos tétel is lehet, így most az
állagmegóvás felé kell elindulni, és pályázati forrásokat kell keresni.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Elmondta, hogy az önkormányzat felveszi majd a kapcsolatot a Szakképzési Centrummal.
Karbantartásra kötelezték az önkormányzatot. Szakértőket fogadtak fel, hogy azok a munkanemek
milyen összeget képviselnek. Van 30 napja az önkormányzatnak arra, hogy meghatározza ezeket a
munkanemeket, hogy milyen költségek kellenek hozzá.
Balázsi Csilla képviselő:
Megkérdezte Paronai János kapitányságvezető urat, hogy tudna-e adni arról bővebb információt,
ami a gyári lakótelepen az étteremben történt hétköznapi hangos rendezvényt illeti.
Paronai János kapitányságvezető:
Elmondta, hogy bejelentés érkezett a kapitányságra, hogy az ott lakókat zavarja a rendezvény
hangos zenéje. Ebből kifolyólag ellenőrzést tartottak, társ szervek bevonásával, és megállapították,
hogy a veszélyhelyzet idejére kihirdetett kormányrendelettel ellentétesen folyt zenés-táncos
rendezvény a helyszínen. A korlátozások betartása nem történt meg, azaz nem rendelkeztek az oda
belépők védettségi igazolvánnyal. Az ellenőrzés célt ért, a Kormányrendelet 200.000.-Ft3.000.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendeli el ezekben az esetekben. Itt most
1.500.000.-Ft bírság került kiszabásra az ott rendezvényt tartó személy részére. Kérte, hogy ha
bármilyen ilyen jellegű problémát észlel a lakosság, akkor jelezzék a rendőrkapitányság felé, hogy
minél hamarabb eleget tudjanak tenni a lakosság nyugalma és biztonsága érdekében.
Szőke Zoltán polgármester:
Az elmúlt időszakban nagyon jó kapcsolat alakult ki a rendőrkapitánysággal, egy olyan
együttműködés alakult ki, ami véleménye szerint példaértékű. Ez is egy hosszú folyamat volt, ez a
rendezvény, ugyanis már decemberben egy idegen társaság érkezett ide a városba, akik a
Találkozások Háza esetében okoztak olyan problémákat, mint például a járványügyi szabályok be
nem tartása és a bérleti díj meg nem fizetése. Ekkor intézményvezető asszonnyal bejelentést tettek a
rendőrkapitányság felé. Felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi média nem az a felület, ahol
bejelentéseket kell tenni, hanem a rendőrség felé kell megtenni a bejelentést, mert csak akkor
tudnak megfelelően intézkedni. Sokan hiányolták, hogy miért nem ad az önkormányzat
tájékoztatást ezzel az eseménysorozattal kapcsolatosan, de mint mondta, a közösségi média nem a
megfelelő hely erre a célra. Most már a figyelem középpontjába kerültek ezek a rendezvények, és a
jövőben bízik benne, hogy nem kell ilyen állapotokkal szembesülnie sem a lakótelepen élőknek,
sem pedig intézménynek és tiszavasvári lakosnak sem. Végezetül megköszönte a kapitányság
munkáját az akcióval kapcsolatosan.
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Tárgy (1.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Köblös Máté osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását 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 javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület
számára.
Köblös Máté osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy kiküldésre került egy kiegészítése az előterjesztésnek. Erre a Kornisné Központ
vállalkozási maradvány könyvelése miatt van szükség. Kérte, hogy ennek figyelembevételével
kerüljön megtárgyalásra az előterjesztés.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a
rendelet-tervezetet a Képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel
együtt.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §
(1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
„a) 4.975.353.211 Ft költségvetési bevétellel
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b)

5.992.404.632 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §
(1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
1.017.051.421 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:)
„ca)
164.905.298 Ft működési hiánnyal
cb) 852.146.123 Ft felhalmozási hiánnyal”
2. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § h)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:)
„h) Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 373.295 Ft általános, 80.843.828 Ft
céltartalékot állapít meg.”
3. §
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1.
melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2.
melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3.
melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1.
melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2.
melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.1.
melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.
melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1.
melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.
melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
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(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
9.2.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4.
melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
9.4.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6.
melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
9.6.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
9.6.2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7.
melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
9.7.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10.
melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11.
melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.
számú tájékoztató táblája helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4.
számú tájékoztató táblája helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.
számú tájékoztató táblája helyébe a 23. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba.
Tiszavasvári, 2022. február 24.
Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2022.február 25.
Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti sé Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető:
Kiegészítésként elmondta, hogy a rendelet 7. melléklete tartalmazza a testület által a jegyzőre
átruházott feladat-és hatáskörök jegyzékét. Ez az utalás a rendelet megfogalmazásából kimaradt,
ezért kérte a 27.§ kiegészítését egy (9) bekezdéssel, amely tartalmazza azt, hogy a testület által a
jegyzőre átruházott hatáskörök és feladatok jegyzékét a 7. melléklet tartalmazza.
Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület
számára a témafelelős által tett szóbeli módosítással együtt.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a témafelelős által tett
szóbeli módosítással együtt a képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, így Szőke Zoltán
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli
kiegészítéssel együtt, mely szerint a rendeletben a testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök
és feladatok jegyzékét a 7. melléklet tartalmazza.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró,
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló
1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.24. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró és Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán
Bizottsága Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.8. pontjában biztosított
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véleményének kikérésével, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános Rendelkezések
1. Az önkormányzat és jelképei, a képviselő-testület szervei
1. §
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése, és székhelye: Tiszavasvári Város Önkormányzata,
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám
(2) Az önkormányzat hivatalos honlapja: www.tiszavasvari.hu
(3) Az önkormányzat e-mail címe: tvonkph@tiszavasvari.hu
(4) Az önkormányzat jelképei: zászló és címer.
(5) Az önkormányzat jelképeinek leírását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. A jelképek
használatának, a címek és a díjak adományozásának eljárását külön rendelet szabályozza.
2. §
A képviselő-testület szervei:
a)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester),
b)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
(a továbbiakban: ügyrendi feladatokat ellátó bizottság),
c)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottsága (a
továbbiakban: szociális feladatokat ellátó bizottság),
d)
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
e)
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal jegyzője (a továbbiakban: Jegyző)
2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai
3. §
Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott feladatokon túl
önként vállalt feladatként gondoskodik egyes egészségügyi és egyes szociális alap-és szakosított
ellátásokról,
a)
városüzemeltetési feladatokról,
b)
a város infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról,
c)
a helyi közéleti újság, a városi honlap működtetéséről,
d)
a városi strandfürdő üzemeltetéséről,
e)
a mezőőri és közterület-felügyelői tevékenység ellátásáról,
f)
a városban működő egyes civil szervezetek támogatásáról.
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II. Fejezet
A képviselő testület működésének általános szabályai
3. A képviselő-testület és annak összehívása, vezetése
4. §
(1) A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő.
(2) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozottak szerint összehívott üléseken működik,
azokon fejti ki tevékenységét és gyakorolja jogkörét.
(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén, illetőleg a
megjelölt tisztséget betöltők tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület összehívásával és
vezetésével kapcsolatos feladatokat az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elnöke látja el.
(4) A tartós akadályoztatás esetének minősül
a)
a 10 napot meghaladó betegség,
b)
a 10 napot meghaladó munkaköri tevékenység ellátásából adódó belföldi vagy külföldi
kiküldetés,
c)
a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság,
d)
a büntető vagy egyéb eljárás miatt a tisztségből való felfüggesztés időtartama.
(5) A nyilvánosság biztosítása érdekében – a zárt ülések kivételével – az állampolgárok a képviselőtestületi ülésekre azok megkezdése előtt és a testület munkájának megzavarása nélkül az ülés
megkezdése után is beléphetnek. A képviselő-testület nyílt üléseiről – külön megállapodás alapján –
televízió-felvétel készül, mely a városi televízióban és a televízió honlapján is megtekinthető.
4. A képviselő-testületi ülés formái, helyszíne
5. §
(1) A testületi ülés lehet: alakuló ülés, rendes ülés, rendkívüli ülés, vagy közmeghallgatás.
(2) A képviselő-testület üléseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Városháza "Kabay János"
termében tartja.
(3) A közmeghallgatás helye Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme.
5. A képviselő-testületi ülés részletszabályai
6. §
(1) A polgármestertől és a képviselőktől az esküt a helyi választási bizottság elnöke, akadályoztatása
esetén helyettese veszi ki.
(2) Z alakuló ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a bizottságoknak nem kell tárgyalnia, a képviselőtestület a bizottsági vélemények nélkül dönt az előterjesztésekről. Az alakuló ülés meghívója és az
ülésen tárgyalandó napirendek előterjesztéseinek kézbesítésére a rendkívüli ülésre vonatkozó
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szabályokat kell alkalmazni. Az alakuló ülésen egyéb javasolt napirendi pontokat is lehet tárgyalni,
amennyiben azok nem indokolják a rendes képviselő-testületi ülés tartását.
(3) Az alpolgármester megválasztása érdekében a titkos szavazást az ügyrendi feladatokat ellátó
bizottság látja el. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
(4) Az alakuló ülésen a polgármester, alpolgármester és a képviselők részére át kell adni a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat. A
vagyonnyilatkozatot az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság nyilvántartja, vizsgálja, ellenőrzi.
(5) Az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő a helyi önkormányzatokról szóló
törvényben meghatározott bizottsági feladatokat az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság látja el.
(6) Amennyiben az alakuló ülésen nem kerül sor a testület állandó bizottságainak létrehozására,
azok elnökének és tagjainak megválasztására, úgy a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és
ellenőrzését az alakuló ülésen e feladatra a képviselők közül megválasztott 3 tagú bizottság látja el.
E képviselők az állandó bizottságok létrehozásáig látják el vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
feladatukat.
7. §
A rendes képviselő-testületi ülést megelőzően, annak hetében a megtárgyalásra kerülő
előterjesztéseket az azok témái szerint illetékes bizottságok megtárgyalják, véleményezik.
8. §
(1) A képviselő-testület rendkívüli ülést tart valamely előre nem látható, halasztást nem tűrő kérdés
megtárgyalása, eldöntése érdekében.
(2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó írásbeli indítványban meg kell jelölni a rendkívüli
ülés megtartásának indokát.
(3) A meghívó a rendkívüli ülés előtt legkésőbb 24 órával is kiküldhető, illetve telefonon is
közölhető.
(4) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés
összehívásának indokát is.
(5) A rendkívüli ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a bizottságoknak nem kell tárgyalnia, a
képviselő-testület a bizottsági vélemények nélkül dönt az előterjesztésekről.
(6) A bizottságok határozatképtelensége esetén a képviselő-testület a bizottságok véleménye nélkül
dönthet az előterjesztésekről.
6. A képviselő-testület munkaterve
9. §
(1) A képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv.
(2) A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti döntésre a képviselő-testület elé legkésőbb a
tárgyévet megelőző utolsó testületi ülésen.
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(3) A munkaterv tervezetének előkészítése során a
a)
képviselőktől,
b)
a bizottságok elnökeitől,
c)
az országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselőjétől,
d)
a jegyzőtől,
e)
valamint a roma és ruszin nemzetiségi önkormányzat elnökétől javaslatot kell,
f)
a városban működő szolgáltató, érdekképviseleti és társadalmi szervek vezetőitől
javaslatot lehet kérni.
(4) A munkaterv főbb tartalmi elemei a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjainak
meghatározása a hónap megjelölésével, az ülés napirendjeinek meghatározása, a napirend
előterjesztőjének megjelölése.
7. A képviselő-testületi ülés összehívása
10. §
(1) A munkatervben szereplő ülésre szóló meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal
elektronikus úton kell kézbesíteni a képviselőknek a polgármesteri hivatal megbízott
köztisztviselője által. Technikai akadály felmerülése esetén a meghívót papír alapon kell kézbesíteni
a polgármesteri hivatal kézbesítője által. A meghívónak az ülés helyének, napjának, kezdési
időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának a megjelölését tartalmaznia kell.
(2) A képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról a város lakosságát: a meghívónak a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és e rendelet 1. §-ában megjelölt
weboldalon történő közzététel útján kell értesíteni. A közmeghallgatásra szóló meghívót fentieken
túl a Vasvári Hírmondóban is közzé kell tenni.
11. §
(1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a)
a képviselőket,
b)
a jegyzőt, aljegyzőt,
c)
a polgármesteri hivatal osztályvezetőit,
d)
a napirendi pontok előadóit, témafelelőseit,
e)
a roma és ruszin nemzetiségi önkormányzat elnökét,
f)
akiket az előterjesztő, a polgármester, vagy a bizottságok elnökei indokoltnak tartanak.
(2) A meghívót elektronikus úton kell kézbesíteni. Technikai akadály felmerülése esetén a meghívót
papír alapon kell kézbesíteni a polgármesteri hivatal kézbesítője által. Az (1) bekezdés d) - f)
pontjaiban megjelölt személyek csak ahhoz a napirendi ponthoz kapnak írásos előterjesztést,
amelyhez meghívásuk kapcsolódik.
(3) A bizottsági állásfoglalást is igénylő, illetőleg a bizottság részére szóló előterjesztést úgy kell
kézbesíteni, hogy azt a képviselők, és a bizottsági tagok legkésőbb a bizottság ülése előtt 3 nappal
megkaphassák.
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8. Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei
12. §
(1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottságai elé kerülő
ismertető rész és az azon alapuló rendelet és határozat-tervezet, valamint a tájékoztató.
(2) Előterjesztés benyújtására, mint előadó a polgármester, az alpolgármester, a bizottságok elnöke,
a képviselő, a jegyző, a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetője jogosult. Az
előterjesztést aláírásával az előadó látja el. Az előterjesztés kiküldésére csak annak az előadó által
történő aláírásával, indokolt esetben az előadó szóbeli megerősítésével a név melletti „saját kezű”
megjelölés rövidítésével és a jegyző – borítólapon feltüntetett – ellenjegyzését követően kerülhet
sor.
(3) Az előterjesztések kidolgozását a jegyző által kijelölt, a polgármesteri hivatal belső szervezeti
egységének dolgozója, mint témafelelős végzi.
(4) A külső szerv(ek) által készített anyagokat – előzetes egyeztetés alapján – e bekezdés első
mondatában megjelölt előadók gondozásába kell átadni. Az előterjesztés előadója a polgármester,
jegyző felkérése alapján külső előadó is lehet.
(5) A testületi és a bizottsági ülésre az előterjesztést írásban kell kiküldeni vagy szóban kell
ismertetni. A rendeletalkotásra és a határozatra vonatkozó tervezetet akkor is írásban kell
benyújtani, ha az előterjesztési ismertetésre szóban kerül sor. Halaszthatatlan esetben a
polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztési ismertetőnek és határozat tervezetnek,
illetve a szóbeli előterjesztési ismertetés mellett az írásbeli határozat tervezetnek az ülésen történő
kiosztását.
(6) Lehetőség van a rendes testületi ülésre elkészült előterjesztések folyamatos kiküldésére.
Azonban ekkor is a meghívóban szereplő valamennyi előterjesztést egyszerre ismételten ki kell
küldeni.
13. §
(1) Az előterjesztés elemei a borítólap, az ismertető rész és a döntés tervezet (határozat-, vagy
rendelet-tervezet).
(2) A borítólap kötelező tartalmi elemei a következők:
a)
az „Előterjesztés” felirat alatt a képviselő-testületi ülésnap feltüntetése,
b)
az előterjesztés tárgya,
c)
a mellékletek száma,
d)
az előterjesztés előadója,
e)
az előterjesztés témafelelőse,
f)
az előterjesztés ügyiratszáma,
g)
az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével,
h)
az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek, elektronikus elérhetőségük,
i)
egyéb megjegyzés,
j)
keltezés és témafelelős aláírása.
(3) Az ismertető részben meg kell jelölni:
a)
az előadó fejlécét (név, elérhetőség)
b)
a témafelelős nevét,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

az előterjesztés címét, tárgyát,
szükség szerint az előzményeket
a tárgykört rendező jogszabályokat,
az előterjesztésben résztvevők nevét, véleményét,
mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, amelyek lehetővé teszik az
értékelést és a döntést indokolják,
a kisebbségi véleményt.

(4) Az ismertető részt úgy kell megfogalmazni, hogy annak tartalmából, megállapításaiból
levonható következtetés, végső javaslat a határozat-tervezettel összhangban álljon.
14. §
(1) A határozat-tervezet az alábbiakat tartalmazza:
a)
az előterjesztés ismertető részének ismeretében, az abból következő egyértelmű javaslatot,
szükséges esetben rövid, tömör megállapítással, értékeléssel,
b)
az egyértelműen megfogalmazott feladat-meghatározást, döntési változatok esetén erre
utalással a döntési javaslatokat,
c)
a végrehajtás határidejét, esetleg részhatáridők, valamint a felelős(ök) megjelölését.
(2) A határozat-tervezet indokolt esetben amennyiben a döntés megvalósításához eszközök,
feltételek biztosítása szükséges az arról szóló javaslatot is tartalmazza.
15. §
A határozatot a naptári év elejétől kezdődő arab sorszámmal, törve évszámmal kell megjelölni,
zárójelben a meghozatal hónapja és napja feltüntetésével, a határozati forma megjelölésével.
16. §
Önkormányzati hatósági ügyekben tartott zárt képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen az
előterjesztéshez nem kell határozat-tervezetet mellékelni.
17. §
Amennyiben az érintett a nyilvános ülés tartásába nem egyezik bele, köteles írásban benyújtani a
képviselő-testület felé a zárt ülés tartásának igényéről szóló nyilatkozatát, legkésőbb az előterjesztés
kiküldéséig.
9. A képviselő-testületi ülés
18. §
(1) A polgármester vagy a levezető elnök a testületi ülés vezetése során:
a)
megnyitja az ülést,
b)
megállapítja, a képviselő-testület határozatképességét, vagy a határozatképesség hiányát, a
határozatképesség fennállását az ülés ideje alatt folyamatosan köteles ellenőrizni. A
képviselő-testület határozatképes, ha az ülésen legalább 7 fő jelen van. Ha a képviselő-testület
nem határozatképes, a polgármester vagy a levezető elnök legfeljebb két alkalommal
maximum 10 percre az ülést felfüggesztheti. Ha a képviselő-testület ezt követően is
határozatképtelen, akkor az ülést bezárja. Ez esetben az újabb ülést 8 napon belül – az
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

általános szabályok szerint - kell összehívni, melyen a képviselő-testület tárgyalja az elmaradt
napirendeket.
tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról,
ismertetést ad az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, kivéve az önkormányzati hatósági
ügyekről,
ismerteti a sürgősségi indítványt,
javaslatot tesz az ülés napirendjére,
napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
napirendi pontonként szavazásra bocsátja a javaslatot és kihirdeti a döntést,
biztosítja a képviselők interpellációs, kérdezési jogát,
berekeszti az ülést.

(2) A tájékoztató napirendek felett nem kell vitát nyitni.
19. §
(1) A polgármester, az alpolgármester, a bizottságok elnökei, a képviselők és a jegyző, valamint a
roma és ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke javasolhatják a képviselő-testületnek valamely
előterjesztés sürgős tárgyalását. A sürgősségi indítványt - a sürgősség tényének rövid indokolásával
- legkésőbb a testületi ülés napján, annak kezdő időpontját megelőző 3 órával lehet a
polgármesterhez írásban benyújtani. Amennyiben ezen időpont a polgármesteri hivatal munkarendje
szerinti munkakezdés időpontja előtti, a képviselő-testületi ülést megelőző napon 16:00 óráig lehet
azt benyújtani.
(2) A polgármester – az e rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott, az ülés vezetésére
vonatkozó sorrendiség szerint - ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak a
sürgősség tényének rövid megindokolására.
(3) A képviselő-testület a sürgősség tényére vonatkozó indokolás ismeretében dönt arról, hogy azt
felveszi-e a napirendek közé és megtárgyalja az adott testületi ülésen, vagy nem.
20. §
A polgármester a napirendek tárgyalásakor a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett
külön-külön nyit vitát, melynek során:
a)
az előadó, illetve a témafelelős a napirendhez a vita előtt szóban új információkat tartalmazó
kiegészítést tehet,
b)
a kérdések és az azokra adott válaszok elhangzása után a napirendi pontot véleményező
bizottságok elnökei ismertetik a bizottságok határozatait. Az elnök akadályoztatása esetén a
bizottság ügyrendjében meghatározott helyettesítés rendje szerinti személy - annak
akadályoztatása esetén az elnök által meghatalmazott képviselő - ismerteti a bizottság
határozatát,
c)
az előadóhoz és a témafelelőshöz a képviselő-testület tagjai, és a tanácskozási joggal
résztvevők kérdéseket tehetnek fel, melyekre az előadó és a témafelelős – a témával
kapcsolatos ismeretei alapján - válaszol,
d)
ezt követően a felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A képviselő egy
napirendi ponthoz kapcsolódóan legfeljebb három esetben szólalhat fel, felszólalásonként 2
perc időtartamban,
e)
a polgármester felszólalást engedélyezhet az ülésén jelen lévő hallgatóság részére,
f)
az előadó a döntés tervezetét, illetve a képviselő a módosító javaslatát a vita lezárásáig
bármikor megváltoztathatja, és azt a szavazás megkezdéséig vissza is vonhatja,
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g)

h)
i)
j)
k)

a polgármester a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további felszólaló nem jelentkezik,
vagy a testület - egyszerű szótöbbséggel - a polgármester, vagy bármely képviselő javaslatára
a vita folytatását szükségtelennek tartja,
a vita lezárása után a napirend előadója, témafelelőse válaszol a hozzászólásokra,
a képviselőt az őt ért úgynevezett "személyes megjegyzés" miatt megilleti a hozzászólás joga,
a jegyzőnek, az aljegyzőnek bármikor szót kell adni, ha a törvényességet illetően észrevételt
kíván tenni,
a polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat
egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról szavaz a
testület - az elhangzás sorrendjében -, majd amennyiben a módosító vagy kiegészítő
indítványok nem kaptak többségi szavazatot, akkor az eredeti döntés tervezetről kell szavazni,
21. §

(1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A képviselők "igen" vagy "nem" szavazattal vesznek
részt a szavazásban, vagy tartózkodnak a szavazástól.
(2) A titkos szavazással kapcsolatos teendőket a 4. mellékletben meghatározott bizottság látja el.
Amennyiben a titkos szavazás tárgya magával a szavazást lebonyolító Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökével vagy tagjával kapcsolatos, tehát érintett a szavazás tárgyában, akkor ez esetben
– külön döntés alapján - 3 tagú ad hoc bizottság hozható létre. A bizottság elnöke kiosztja a
képviselő-testület bélyegzőjével hitelesített szavazólapokat. Szavazni a szavazólapon feltüntetett
„igen”, „nem” vagy „tartózkodás” melletti négyzetbe elhelyezett „x” megjelöléssel kell. Szavazás
után a szavazólapokat valamennyi képviselő az erre a célra kihelyezett urnába helyezi. A bizottság
megszámlálja a szavazatokat, az eredményt a bizottság elnöke ismerteti.
(3) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő
képviselők a nevük felolvasásakor az előterjesztésről "igen"-nel, "nem"-mel vagy "tartózkodom"mal szavaznak. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselők szavazatát név szerint.
(4) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választási, kinevezés ügyekben a Képviselő-testület
külön dönt az érvényesség kérdésében. Ebben az esetben az érvényes alternatívák
figyelembevételével az eljárás eredményességéről is külön döntést hoz. Egy alternatíva esetén az
érvényességről és az eljárás eredményességéről egy határozatban dönthet.
22. §
(1) A képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:
a)
figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő,
sértő kifejezést használ.
b)
rendre utasíthatja azt, aki a testületi ülés rendjét zavaró magatartást tanúsít, a hallgatóság
tagjait végső soron ilyen magatartás esetén a terem elhagyására is kötelezheti.
(2) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
23. §
(1) Ha egy javaslat nem kapja meg az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt, akkor a képviselőtestület elutasító döntést hoz.
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(2) Amennyiben ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra
bocsátja a javaslatot és a javaslat ismételten nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati
arányt, akkor a képviselő-testület ismételten elutasító döntést hoz.
24. §
A jogszabályokban meghatározott eseteken kívül minősített többség szükséges:
a)
az önkormányzat által adományozható kitüntető díjak és cím odaítéléséről és visszavonásáról
való döntéshez,
b)
a képviselő-testület éves munkatervének, a költségvetési koncepciónak és a középtávú
fejlesztési irányelveket tartalmazó koncepciónak elfogadásához és módosításához,
c)
az éves költségvetési rendeletben meghatározott hitelfelvételen felüli hitel felvételéhez, az
államháztartásról szóló törvény ide vonatkozó szabályaira figyelemmel,
d)
helyi népszavazás kiírásához.
e)
víziközmű társulás esetén a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a
társuláshoz való csatlakozás elfogadásának és a társulási megállapodás év közbeni
felmondása elfogadásának az előzetes elhatározása.
25. §
(1) A képviselő az önkormányzati ügyekben a képviselő-testület ülésén - a napirendek lezárása után
– kérhet felvilágosítást (interpelláció) a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott
személyektől.
(2) A képviselő a képviselői munkájával összefüggő információkat írásban a hivatal vezetőjétől
kérheti, aki a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott időtartamon belül írásban
adja meg a kért adatokat, egyidejűleg azokat elektronikusan megküldi valamennyi képviselő
részére.
(3) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak, a polgármesternek, ha a döntés
előkészítése során illetve a döntés meghozatala során törvénysértést észlel.
26. §
(1) A képviselő-testület nyílt üléséről készült jegyzőkönyvet 2 példányban, a zárt üléséről készült
jegyzőkönyvet 1 példányban kell elkészíteni. Egy példányt - a zárt ülés jegyzőkönyveinek
kivételével – a Városi Könyvtárnak kell megküldeni.
(2) A jegyzőkönyv irattári példányához csatolni kell az eredeti meghívót és mellékleteit, valamint az
eredeti jelenléti ívet, míg a kormányhivatalnak megküldött példányhoz másolatban kell csatolni a
meghívót és mellékleteit, valamint a jelenléti ívet.
(3) A jegyzőkönyvet és az annak részét képező valamennyi dokumentumot folyamatos
sorszámozással kell ellátni, nemzeti színű zsinórral kell összefűzni és a gerincén az önkormányzat
bélyegzőjével ellátott zárócédulával kell rögzíteni.
10. A képviselő-testület bizottságai
27. §
(1) A képviselő-testület állandó bizottságai az alábbiak:
a)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 fővel,
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b)

Szociális és Humán Bizottság 5 fővel

(2) A képviselő-testület indokolt esetben meghatározott feladat ellátására legalább 3 tagból álló
ideiglenes bizottságot és munkacsoportot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság és munkacsoport
megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által
történő elfogadásáig tart.
(3) A képviselő-testület állandó bizottságai kizárólag önkormányzati képviselő tagokból állnak.
(4) A bizottság elnöke köteles összehívni a bizottság ülését 3 fő indítványára.
(5) A bizottságok általános feladatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyes feladatait és a képviselő-testület által a bizottságra
átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(7) A Szociális és Humán Bizottság egyes feladatait és a képviselő-testület által a bizottságra
átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) A bizottságok ügyrendjét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott feladat-és hatáskörök jegyzékét e rendelet 7.
melléklete tartalmazza.
11. A polgármester jogállása, feladatai
28. §
(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.
(2) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
(3) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt –
két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester – a testület
hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével – pályázati és vagyoni ügyekben döntést hozhat. A
polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
12. Az alpolgármester
29. §
(1) A képviselő-testület egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali munkarendje legalább heti hét óra, illetve havi
huszonnyolc óra munkaidőt jelent.
(3) Amennyiben alpolgármesteri megbízatásából eredően, vagy más foglalkoztatási jogviszonyára
tekintettel, a (2) bekezdésben meghatározott heti munkaidő betartásában akadályoztatva van, a havi
munkaidő az irányadó.
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13. A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok
30. §
(1) A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző nap 12:00 óráig köteles bejelenteni
a polgármesternek. A távolmaradás bejelenthető írásban, személyesen vagy elektronikus úton a
titkarsag@tiszavasvari.hu email címre. Az ülésről igazoltan és igazolatlanul távol maradók
nyilvántartása a jegyző feladata.
(2) Annak a képviselőnek, aki három egymást követő testületi vagy bizottsági ülésen igazolatlanul
nem vesz részt tiszteletdíját a (4) bekezdésben foglalt mértékben csökkenteni kell.
(3) Nem minősül igazolatlan távollétnek:
a)
a képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű tevékenység,
b)
állampolgári kötelezettség teljesítése,
c)
a képviselő munkáltatója által elrendelt, vagy saját kereső tevékenységével kapcsolatban
elrendelt bel-vagy külföldi kiküldetés,
d)
keresőképtelenséggel járó betegség,
e)
egyéb méltányolható személyes ok.
(4) A tiszteletdíj mérséklésének időtartama három hónap, mértéke a tiszteletdíj összegének 20%-a.
(5) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségszegés ismételt előfordulása esetén a tiszteletdíj
csökkentésének mértéke 50%, időtartama hat hónap.
(6) E § alkalmazásában mind rendes illetve rendkívüli testületi és bizottsági ülésről való igazolatlan
távolmaradást érteni kell.
31. §
(1) A távollét igazolásául szolgáló okiratokat legkésőbb a képviselő-testületi, illetve bizottsági ülést
követő 5. munkanapig, míg a 30. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az ok megszűnésétől
számított 5 munkanapon belül kell a polgármesternek benyújtani. A képviselő-testület megbízásából
végzett tevékenységet a polgármester igazolja.
(2) A 30. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott ok felmerülése esetén a távollétet a képviselőtestület, bizottság ülését megelőzően legkésőbb egy órával, telefonon kell jelezni a
polgármesternek, illetve a bizottság elnökének.
(3) A jegyző gondoskodik azon képviselők nevének leadásáról a Költségvetési és Adóigazgatási
Osztály vezetőjének részére, akik a 30. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségszegést megvalósították.
A csökkentett összegű tiszteletdíjat a képviselő nevének leadását követő hónaptól kell folyósítani.
32. §
(1) Amennyiben a képviselő adott ügy tárgyalása előtt személyes érintettségre vonatkozó bejelentési
kötelezettségét elmulasztja tiszteletdíját a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra és mértékben
csökkenteni kell.
(2) A tiszteletdíj mérséklésének időtartama egy hónap, mértéke a tiszteletdíj összegének 20%-a.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés ismételt előfordulása esetén a tiszteletdíj
csökkentésének mértéke 40%, időtartama kettő hónap.
14. A jegyző helyettesítése
33. §
A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén az
Önkormányzati és Jogi osztály vezetője teljes jogkörben gyakorolja a jegyző hatásköreit. A
helyettesítés körében tett intézkedéseiről az akadályoztatás megszűnését követően haladéktalanul,
közvetlenül köteles a jegyzőnek részletesen beszámolni.
III. Fejezet
A rendeletalkotási eljárás, valamint a rendeletek kihirdetésének és közzétételének főbb
szabályai
15. A rendeletalkotás kezdeményezői
34. §
Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:
a)
a képviselő-testület bármely tagja,
b)
a jegyző,
c)
a város társadalmi érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői,
d)
a jogszabályokban meghatározott egyéb szervek és személyek.
16. A rendelet-tervezet elkészítése
35. §
A rendelet-tervezetet a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett munkatársai készítik el a jegyző
irányításával. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes önkormányzati
bizottság, ad hoc bizottság, vagy külső szakértő is. Szakértő bevonására a jegyző tesz javaslatot. A
jegyző akkor is részt vesz a rendelet előkészítésében, amennyiben azt bizottság, ideiglenes
bizottság, vagy szakértő készíti el.
17. A rendelet-tervezet véleményezése, képviselő-testület elé terjesztése és elfogadása
36. §
(1) A lakosság szélesebb rétegeinek jogait és kötelezettségeit érintő önkormányzati rendelettervezetet legalább 15 napig közszemlére lehet bocsátani, melynek megtörténtéről a lakosságot a
helyben szokásos módon tájékoztatni kell. A közszemlére bocsátás szükségességéről a képviselőtestület dönt.
(2) A polgármester, a jegyző véleményének meghallgatása után egyes rendelet-tervezeteket az
érdemi vita előtt közmeghallgatásra vagy a városrészi tanácskozások elé bocsáthat.
(3) A rendelet-tervezetet minden esetben kötelező az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elé
terjeszteni, megvitatás és véleményezés céljából.
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(4) Hasonlóképpen véleményeznie kell a rendelet-tervezetet az ágazatilag érintett bizottságnak is, ez
a véleményezés az ügyrendi feladatokat ellátó bizottsággal történő együttes ülésen is történhet.
(5) Az előadó tájékoztatja a testületet az előkészítés és a véleményeztetés során felvetett, de a
tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira.
18. A rendelet kihirdetése és közzététele
37. §
(1) A rendelet kihirdetésének időpontja a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára való kihelyezés
napja, melynek tényét a rendelet eredeti példányán fel kell tüntetni.
(2) A rendeleteket minden esetben meg kell jelentetni a város honlapján, továbbá utalni kell a
rendeletek közzétételének helyeire a Vasvári Hírmondóban.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően - a képviselő-testület döntése szerint - a
rendeletek esetlegesen szórólap vagy plakát formájában is közölhetők.
(4) A rendeletet meg kell küldeni az alkalmazásuk szempontjából érintett szerveknek.
IV. Fejezet
Társadalmi kapcsolatok
19. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
38. §
A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés a
helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túlmenő feltételeit, és az eljárási
rendet.
20. Lakossági fórumok
39. §
A városban élő valamennyi lakost érintő közérdekű tárgykörben, illetve jelentősebb döntések
sokoldalú előkészítése érdekében a lakosok közvetlen tájékoztatása céljából lakossági fórum
hívható össze.
40. §
(1) A lakossági fórum helyéről, idejéről, a tárgyalásra kerülő tárgykörökről a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján, a Vasvári Hírmondóban, a város honlapján kell tájékoztatni a lakosokat, valamint a
helyben érdekelt szervezeteket legkésőbb a fórum előtt 8 nappal.
(2) A lakossági fórumra meg kell hívni a települési képviselőket, a jegyzőt, valamint a polgármesteri
hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit.
(3) A lakossági fórum kiterjedhet a település egészére vagy településrészre.
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(4) A lakossági fórumról szóló tájékoztatóban szereplő tárgykörökön kívül új, a polgármester által
szükségesnek ítélt tárgykörök is felvethetőek.
(5) Az érintett településrész területén élő lakosokat érintő, kiemelkedően fontos településfejlesztési,
közszolgáltatási és egyéb önkormányzati ügyekben - a helyi lakosság véleményének megismerése
céljából – településrészi tanácskozás tartható.
(6) A lakossági fórumot a polgármester vezeti, a tanácskozásról az elhangzott vélemények,
javaslatok, állásfoglalások lényegét tartalmazó feljegyzés készül.
21. A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés
41. §
(1) A ruszin nemzetiséget jelentősebb mértékben érintő helyi közügyek szabályozásának
előkészítése során a ruszin nemzetiségi önkormányzatot véleményezési jog illeti meg.
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata
működéséhez szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja: a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a testületi ülések és döntések előkészítését,
a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat a helyi
önkormányzat biztosítja. Az együttműködés részletes szabályai a közigazgatási szerződésben
kerülnek megállapításra.
22. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés
42. §
(1) A roma nemzetiséget jelentősebb mértékben érintő helyi közügyek szabályozásának előkészítése
során a roma nemzetiségi önkormányzatot véleményezési jog illeti meg.
(2) Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
működéséhez szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja: a nemzetiségi önkormányzat
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a testületi ülések és döntések előkészítését,
a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat a helyi
önkormányzat biztosítja. Az együttműködés részletes szabályai a közigazgatási szerződésben
kerülnek megállapításra.
23. Iratkezelés
43. §
Az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre
vonatkozó feladat- és hatásköröket, az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető kijelölését a
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata határozza meg.
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V. Fejezet
Záró Rendelkezések
44. §
(1) Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
45.§
Hatályát veszti Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete.

Szőke Zoltán
polgármester

dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. február 25-én

dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet
Az önkormányzat jelképei
1. Az önkormányzat zászlója
1.1. A zászló színe fehér, alakja téglalap, közepén a város címere kerül elhelyezésre, alatta félkörben
mélyzöld betűkkel "Tiszavasvári" felirattal.
1.2. A zászló vége zöld rojtozattal van ellátva.
2. Az önkormányzat címere
2.1. A város címerének alakja a város névadó szülöttjének, Vasvári Pálnak szabadságharcos múltját
idézi a Kossuth címer formájával.
2.2. A pajzs alapszíne mélytüzű melegzöld. A mezőt két egyenlő széles ezüst hullámvonal Bűd és
Szentmihály részre osztja.
2.3. A két szalag a Keleti és Nyugati-főcsatornát, ill. a névben szereplő Tisza folyót is egyben
szimbolizálja. Az alsó mezőben a régi címerekben is előforduló Hajdú múltra utaló kar, íves karddal
Bocskai ruhába öltöztetetten a szabadság és az önállóság szimbóluma. A Bocskai ruha alapszíne
piros, arany kézfejjel és arany sújtásokkal. A kard alapszíne ezüst.
2.4. A felső mezőben a város másik nagy szülöttje, Kabay János emléke idéződik a mai valóságot is
kifejező mákgubóval. A mákgubó a nemzetközi hírnévre szert tett Alkaloida Vegyészeti Gyár - az
ipar - megtestesítője és egyben a mezőgazdaságot is jelképezi. A felső mezőben a mákgubó
alapszíne
arany.
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2. melléklet
A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat-és hatáskörök jegyzéke
1. Szociális rászorultság esetén – az ápolási támogatás kivételével - megállapítja a települési
támogatásra való jogosultságot.
2. Rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
3. Megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát végzők
díjazását.
4. Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, illetve elengedéséről.
5. Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a szociális törvényben
foglaltak szerint.
6. Gyakorolja a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló rendeletben biztosított jogosítványait.
7. Tájékoztatja a Szociális és Humán Bizottságot az önkormányzati szociális bérlakások cseréjéről.
8. Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben
meghatározott hatásköreit.
9. Benyújtja a Terület-és Településfejlesztési Programmal kapcsolatos pályázatokat, aláírja az ezzel
kapcsolatos konzorciumi megállapodásokat, szükség szerint azok módosítását, illetve megköti a
szükségessé váló egyéb szerződéseket, megállapodásokat Valamennyi megtett intézkedésről utólag
tájékoztatja a képviselő-testületet.
10. Beszámol két testületi ülés közötti, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a képviselőtestület részére a soron következő testületi ülésen.
11. Aláírja azon jogügyleteket, melyek az aláírás időpontjában kötelezettséget nem keletkeztetnek,
melyekről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. A pályázat benyújtásáról való döntésen kívül a pályázati forrásból és nem pályázati forrásból
megvalósuló beruházási, felújítási kiadások, valamint egyéb a végrehajtással kapcsolatos
szerződések megkötése érdekében árajánlatokat kér, a beérkezett ajánlatok közül kiválasztja az
összességében legelőnyösebb ajánlatot és megköti a szerződést a költségvetési rendeletben
meghatározott összeg erejéig.
13. A házi segítségnyújtás és idős otthoni ellátás esetén, amennyiben a szolgáltatást igénylő személy
a gondozási szükséglet vizsgálat eredményét vagy vitatja, elvégzi a gondozási szükséglet
felülvizsgálatát, valamint dönt az ellátás iránti kérelemről.
14. Dönt az ellátás iránti kérelemről, amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó az intézmény
vezetőjének szociális ellátás iránti kérelméről hozott döntését vitatja,
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15. Dönt a személyi térítési díj összegéről, amennyiben az ellátott, a törvényes képviselője vagy a
térítési díjat megfizető személy annak összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését
kéri.
16. Dönt a közterület-használatra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről.
17. Dönt a jogszabályban meghatározott összeghatárig a behajthatatlan térítési díjhátralékok
nyilvántartásból való törléséről.
18.

Gyakorolja

a

településképi

önkormányzati

63

rendeletben

meghatározott

hatásköreit.

3. melléklet
A képviselő-testület állandó bizottságai által ellátandó általános feladatok
1. A bizottságok előterjesztést nyújthatnak be a képviselő-testülethez, kezdeményezhetik
önkormányzati rendelet alkotását, módosítását.
2. A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:
2.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata éves költségvetéséről, valamint a zárszámadásról szóló
rendelet-tervezetekről,
2.2. a bizottság feladatkörét érintő valamennyi képviselő-testületi előterjesztésről,
2.3. a képviselő-testület gazdasági programjáról,
2.4. a képviselő-testület éves munkatervéről,
2.5. a bizottság feladatkörébe tartozó területen a felterjesztési ügyekben,
2.6. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlása vonatkozásában, így
különösen kinevezésre, felmentésre, fegyelmi és kártérítési eljárás megindítására,
2.7. a bizottság feladatkörébe tartozó területen a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre
irányuló előterjesztésekről,
2.8. a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról, módosításáról,
2.9. a bizottság ügyrendjéről.
2.10. a bizottság elnöke javaslatára minden olyan ügyben, amelyben szükségesnek mutatkozik a
bizottság állásfoglalása.
3. A bizottság kezdeményezheti
3.1. a helyi népszavazást a polgármesternél,
3.2. a feladatkörébe tartozó, vagy az önkormányzat egészét érintő ügyben koncepciók, pályázatok
elkészítését.
4. A bizottság dönt
4.1. a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, mely döntésekről tájékoztatja a testületet;
4.2. a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a feladatkörébe külön megállapított
pénzügyi alapok felhasználásáról és a jelen rendelettel hatáskörébe utalt ügyekről.
5. A bizottság ellenőrzi
5.1. határozatainak és a feladatkörét érintő önkormányzati rendeleteknek és képviselő-testületi
határozatoknak a végrehajtását.
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5.2. a feladatkörét érintő önkormányzati intézmények, valamint önkormányzati feladatot ellátó
gazdálkodó szervezetek szakmai munkáját.
6. kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő, az önkormányzat által fenntartott
intézményekkel
és
a
lakossági
önszerveződő
közösségekkel.
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4. melléklet
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladat –és hatáskörei
1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladatkörei
1.1. Javaslatot tesz a helyi önkormányzat településfejlesztési, környezetvédelmi, közlekedési
koncepciójára.
1.2. Véleményezi a helyi önkormányzat éves koncepcióját és a költségvetéshez kapcsolódó egyéb
rendelet - és határozattervezeteket.
1.3. Költségvetési előirányzatokkal kapcsolatosan:
1.3.1. Javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal által kimutatott bevételi és kiadási 3.2. előirányzatok
teljesítése alapján előirányzatok módosítására.
1.3.2. Ellenőrzést végez, illetve végeztet javaslatainak alátámasztására - szükség szerint - a
Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat valamennyi intézményében.
1.3.3. Egyezteti javaslatait az előirányzat-módosítással érintett önkormányzati szakbizottsággal.
1.4. Javaslatot tesz működési és fejlesztési hitelek felvételére, kezességvállalások megtételére
fedezetek biztosítására, valamint a bevételek és kiadások egyensúlyát biztosító egyéb források
előteremtésére, továbbá véleményt nyilvánít és állást foglal az Önkormányzat részéről nyújtott
kölcsönnek minősülő pénzeszköz-átadás tárgyában.
1.5. Intézmények működéséhez kötődően:
1.5.1. Javaslatot tesz az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzési
ütemtervére.
1.5.2. A testület felhatalmazása alapján közreműködik az ellenőrzésre kijelölt intézmény pénzügyi
ellenőrzésében.
1.6. Az önkormányzat felhalmozási tevékenysége keretében:
1.6.1. Véleményt nyilvánít és javaslatot tesz céltámogatási, kormányzati, terület- és település- és
egyéb fejlesztési célokat szolgáló eszközök és pályázati források igénybevétele kérdésében.
1.6.2. Állást foglal és javaslatot tesz az igényelt eszközökhöz szükséges saját erő biztosítása
tárgyában.
1.6.3. Javaslatait
szakbizottságával.

a

pályázott

fejlesztési

célokat

illetően

egyezteti

az

önkormányzat

1.7. Javaslatot tesz helyi adók bevezetésére és azok mértékére
1.8. Véleményezi a helyi adók bevezetésére és módosítására készített előterjesztéseket.
1.9. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a helyi önkormányzati költségvetési szervek és
gazdasági társaságok alapítására, átszervezésére, megszüntetésére és azok tevékenységi köreire.
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1.10. Ellenőrzi az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, javaslatot tesz, állást foglal
vagyonváltozást érintő pénzügyi kérdésekben. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az
Önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak elidegenítésére, illetve hasznosítására.
1.11. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek közműfejlesztési feladatok elvégzésére és figyelemmel
kíséri azok végrehajtását.
1.12. Javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására és véleményezi a
helyi jelentőségű természeti értékek megóvásával, őrzésével, fenntartásával, bemutatásával,
valamint helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátását.
1.13. Javaslatot tesz a zaj ellen fokozott védelmet igénylő területek körül csendes övezet
kialakításának elrendelésére.
1.14. Közreműködik a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításában.
1.15. Ellenőrzi a település tisztaságát és javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos kérdésekben.
1.16. Véleményezi a városi környezetvédelmi vonzatú beruházások létesítésével, zöldfelületek
kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos terveket, döntéseket.
1.17. Az avar és a kerti hulladék égetésére a telkek és az úttest közötti közterületek
gyomtalanítására, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó
szabályok megállapításában közreműködik.
1.18. Véleményezi a bel- és külterületi út- és közműhálózat kialakításával, fejlesztésével
kapcsolatos előterjesztéseket, figyelemmel kíséri annak állapotát és javaslatot tesz a szükséges
intézkedések megtételére.
1.19. Véleményezi az egyes helyi közszolgáltatások elvégzésére benyújtott pályázatokat.
1.20. Közreműködik a településfejlesztéssel, és településrendezéssel, továbbá a környezet épített és
természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Véleményezi az e célra benyújtott pályázatokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
1.21. Véleményezi
előterjesztéseket.

a

közterület

nevének

megállapítására,

megváltoztatására

vonatkozó

1.22. Véleményez az előző pontokban foglaltakon túl minden olyan rendelet- és határozattervezetet, mely közvetlenül, vagy közvetett módon hatással van az önkormányzat költségvetésére,
hitelképességére, illetve vagyoni, fejlesztési, gazdasági, foglalkoztatási helyzetére.
1.23. Figyelemmel kíséri a helyi népszavazás kezdeményezésével, kiírásával, továbbá a népi
kezdeményezésekkel kapcsolatos ügyekben való eljárásokat.
1.24. Részt vesz valamennyi rendelet előkészítésében, a rendelet-tervezeteket véleményezi és a
rendeletek hatályosulását vizsgálja. Szükség esetén javaslatot tesz a rendeletek módosítására vagy
új rendelet alkotására.
1.25. Ellenőrzi a polgármesteri hivatalnak a képviselő-testület döntései előkészítésére illetőleg
végrehajtására irányuló munkáját.
1.26. Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teendőket.
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1.27. Közérdekű ügyekben a képviselő-testület megbízása alapján eljár. Eljárása eredményeiről a
testületet minden esetben tájékoztatja.
1.28. Előkészíti a polgármester és jutalmazására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület felé.
1.29. Ellátja az összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárás lefolytatásával a helyi önkormányzatokról
szóló törvényben meghatározott feladatokat és a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával
és ellenőrzésével kapcsolatos bizottsági feladatokat.
1.30. Véleményez az előző pontokban foglaltakon túl minden olyan határozat- tervezetet, mely
közvetlenül, vagy közvetett módon kapcsolódik az önkormányzat, intézményei és gazdasági
társaságai törvényes működéséhez.
2. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörei
2.1. Gyakorolja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendeletben meghatározott hatásköreit.
2.2. Gyakorolja a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a
lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló rendeletben meghatározott hatásköreit.
2.3. Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő díszsírhelyek - kiváló érdem elismeréséül - örök
temetkezési
hely
céljára
való
adományozásáról.
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5. melléklet
A Szociális és Humán Bizottság feladat –és hatáskörei
1. A Szociális és Humán Bizottság feladatkörei
1.1. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti,
közgyűjteményi, gazdasági-ellátó intézmény létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére,
tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására.
1.2. Véleményezi e melléklet 1.1. pontjában meghatározott intézmények éves beszámolóját.
1.3. Véleményezi e melléklet 1.1. pontjában meghatározott intézményekre vonatkozó vezetői
pályázatok kiírását, a vezetői szakmai programokat.
1.4. Véleményezi a közoktatási megállapodásokat.
1.5. Jóváhagyja a művelődési, közgyűjteményi intézmények éves munkatervét, továbbképzési és
beiskolázási tervét.
1.6. Figyelemmel kíséri a városban élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.
1.7. Kapcsolatot tart a települési nemzetiségi önkormányzat(ok)tal.
1.8. Kétévente beszámoltatja a szociális gondozóhálózat vezetőjét végzett munkájáról.
1.9. Évente megállapítja az önkormányzat tulajdonában lévő gyermek- és ifjúsági intézményekben
fizetendő élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve elengedését lehetővé tévő előirányzatot.
1.10. Véleményezési, javaslattételi joga van minden Képviselő-testületi előterjesztés tárgyalásában,
amennyiben egészségügyi, szociális vagy gyermekjóléti, sport, közművelődési vagy
közgyűjteményi területet érint.
1.11. Véleményezi a lakosság egészségügyi állapotáról készült beszámolót és az egészségügyi
ellátás (gyermek-, felnőtt háziorvosi, szakorvosi) helyzetét.
1.12. Egészségügyi felvilágosító előadások megszervezését kezdeményezi.
1.13. Tájékozódik az anya- és csecsemővédelem aktuális eredményeiről, feladatairól a védőnők
tapasztalatai alapján.
1.14. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek orvosi körzet területére, az orvosi ügyeleti ellátás
megszervezésére.
1.15. Ellenőrzi a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátást, és az önkormányzati
fenntartású egészségügyi intézmények működését. Ellenőrzésének eredményéről beszámol a
képviselő-testületnek.
1.16. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a lakások elidegenítésére, a bérlakások bérleti díjának
emelésére, bérlőkijelölési jog gyakorlása esetén a jog jogosultja által fizetendő díj összegére, az
önkormányzati bérlakások csereszerződéseinek jóváhagyására.
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1.17. Véleményezi az önkormányzati bérlakások használatáról szóló beszámolót.
1.18. Véleményezi a lakás-felújítási alap felhasználását.
1.19. Véleményezi az önkormányzati lakás nem lakás céljára szolgáló hasznosításáról szóló
előterjesztést.
2. A Szociális és Humán Bizottság átruházott hatáskörei
2.1. Dönt a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozó programra irányuló pályázatainak elvi
támogatásáról.
2.2. Pályázatot ír ki a Civil Alapba befizetett támogatások odaítélése érdekében. Dönt a pályázatot
benyújtó szervezetek támogatásának mértékéről.
2.3. Dönt a bérbeszámítási kérelmekről az önkormányzati tulajdonú bérlakások esetében.
2.4. Elkészíti a lakáskiutalási névjegyzéket, melyhez megvizsgálja a lakásigénylők jövedelmi,
vagyoni, szociális helyzetét, helyszíni környezettanulmányt végez.
2.5. A jogszabályi feltételek megléte esetén dönt a bérleti jogviszonyok felmondásáról.
2.6. Engedélyezi az önkormányzati bérlakásba a lakástörvény szerint befogadható személyeken
kívül más személyek befogadását.
2.7. Felülvizsgálja az ápolási támogatásra való jogosultságot, és annak eredményétől függően dönt a
támogatásra való jogosultságról vagy a támogatás megszüntetéséről.
2.8. Elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat. Dönt az
ösztöndíj összegének mértékéről, felülvizsgálatáról és megvonásáról.
2.9. Jóváhagyja az e melléklet 1.1. pontjában meghatározott intézmények:
2.9.1. szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatait, azok módosításait,
2.9.2. ha jogszabály másként nem rendelkezik, a házirendet,
2.9.3. szakértői vélemény alapján, - vagy ha jogszabály másként nem rendelkezik - szakértői
vélemény
nélkül
a
pedagógiai
programot.
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6. melléklet
A képviselő-testület állandó bizottságainak ügyrendje
1. A Bizottság összehívása
1.1. A bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén a
bizottság ülésének vezetésével, mint levezető elnök a legidősebb képviselő, bizottsági tag bízható
meg.
1.2. Mindkét bizottságot érintő ügy előkészítése során lehetőség van együttes ülést tartani az érintett
bizottságoknak. Ebben az esetben a levezető elnöki teendők ellátásának módjában az elnökök
megállapodnak egymással. Az együttes ülést tartó bizottságoknak külön-külön határozatképesnek
kell lenniük, és a döntéseket bizottságonként külön-külön kell meghozni, de egy jegyzőkönyvbe
foglalni.
2. A Bizottság tanácskozási rendje
2.1. A bizottság az üléseit a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében tartja. A jelenléti ív alapján
megállapítja a jelenlévő bizottsági tagok számát, az ülés határozatképességét, melyet az ülés ideje
alatt folyamatosan figyelemmel kísér és ismerteti a távollévők személyét.
2.2. Amennyiben az ülés kezdetén a bizottság nem határozatképes, a bizottság jelenlévő tagjai
tizenöt percet várnak.
2.3. Az elnökön kívül bármely bizottsági tag is írásban tehet napirendi javaslatot a bizottság
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt lehetőség szerint a
bizottság legközelebbi ülésére, de legkésőbb az indítvány benyújtását követő 60 napon belüli
bizottsági ülésre terjeszti elő, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt. A bizottság
tagjának írásos indítványát csak a képviselő saját kérésére lehet távollétében tárgyalni.
2.4. Az adott napirendi pont megtárgyalása előtt aktuális bejelentésekre, tájékoztatásokra kerülhet
sor, melyek időtartamát az ülés vezetője korlátozhatja.
3. A Bizottság döntései
A bizottság döntéseit határozati és végzési formában hozza meg. A határozat tartalmától függően fel
kell tüntetni a teljesítés határidejét és a végrehajtásért felelős nevét.
4. A Bizottság ügyvitele
4.1. A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen erre a célra
megválasztott bizottsági tag írja alá.
4.2. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni, amelyet a tárgya szerint
érintetteknek meg kell küldeni. A kivonatot az elnök írja alá, vagy az elnök nevének sk.
feltüntetésével a jegyzőkönyvvezető hitelesíti.
5. A bizottság feladat - és hatásköre
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5.1. A bizottság általános feladatait Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet (továbbiakban: szmsz) 3. melléklete, a
bizottság egyes feladatait és a képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzékét az szmsz 4. és 5. mellékletei tartalmazzák.
5.2. A bizottság havonta köteles a képviselő-testületnek beszámolni az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről.
5.3. A bizottság munkájáról az elnök vagy az elnök által felhatalmazott bizottsági tag ad
tájékoztatást. Képviseleti jogkörében tett nyilatkozata a bizottsággal egyetértésben kialakított
véleményt tartalmazza, nem egyhangú határozat esetén köteles a kisebbségi véleményekre is utalni.
6. A bizottságok jegyzőkönyvének aláírása
6.1. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke mellett
Szurkos Szilvia bizottsági tag, akadályoztatása esetén Szabó Zoltán bizottsági tag írja alá.
6.2. A Szociális és Humán Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke mellett
Balogh Sándor bizottsági tag, akadályoztatása esetén Tamás Viktor bizottsági tag írja alá.
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7. melléklet
A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott feladat-és hatáskörök jegyzéke
1.

Elbírálja

közútkezelő

hozzájárulással
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kapcsolatos

kérelmeket.

Általános indokolás
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 1/2019. (II.1) önkormányzati
rendeletével megalkotta szervezeti és működési szabályzatát, melynek felülvizsgálata vált
szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1–44. §-hoz
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal tájékoztatást adott részünkre a 2022. évre
vonatkozó ellenőrzési munkatervéről. Az ellenőrzési munkaterv három területet jelölt meg a
törvényességi felügyelet terén, melyből az egyik az, hogy a fővárosi és megyei
kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja az önkormányzati rendeletek
jogszerű közzétételét az NJT ÖR felületén. A témavizsgálat célja, hogy az önkormányzati
rendeletek a kihirdetett jogszabállyal megegyező normaszöveggel és a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX törvény, illetve a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm.
rendelet időbeli hatályra vonatkozó rendelkezéseivel kerüljenek publikálásra a Nemzeti
Jogszabálytárban különös figyelemmel a Jat. 12.§-12/B.§-aiban foglalt folyamatba épített
dereguláció szabályaira.
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
utoljára 2019-ben került egységes szerkezetben elfogadásra. Azóta számos alkalommal
szükséges volt módosítani.
A Kormányhivatal idei évben várható témaellenőrzése, valamint az átláthatóság érdekében
szükséges a rendelet felülvizsgálata, mely során minimális módosítás történt, ami nem magát
a normaszöveget érinti, hanem a paragrafusok, bekezdések átszámozását, ami a korábbi
módosítások, hatályon kívül helyezések következménye volt.
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Tárgy (3.np.):

Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok
póttagjainak megválasztásáról
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Előadó:
Témafelelős:

tagjainak

és

Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző:
Kiegészítésként elmondta, hogy kiküldésre került egy módosított határozat-tervezet, mely az
időközben jelentkező új személyek nevével kiegészítésre került.
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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli
kiegészítéssel együtt.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:
I. Tiszavasvári városban a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
Tagok:
1. Bagdi P. Csilla
2. Bosák Károlyné
3. Cs. Nagy Balázsné
4. Dobó Zoltánné
5. Dorrné Papp Erika
6. Erdélyi Csaba
7. Fagyasné Pető Tünde
8. Gazdag Jánosné
9. Gombás Lajosné
10. Gombásné Vincze Éva
11. Holoda Józsefné

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Baloghné Áncsán Tamara
Fehér Ferencné
Gombos-Boczák Anita
Kató Attila
Linter István
Mészáros Jánosné
Nagy Sándorné
Potornainé Kasnyóczki Tímea
Szólláthné Barna Gabriella
Tóth Józsefné
Tóth Zoltán

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Horváth Józsefné
Juhászné Oláh Edit
Kissné Szakács Julianna
Kulcsár Simon
László Istvánné
Molnár Károlyné
Nagy Éva
Nagy Éva Bernadett
Nagyné Lakatos Éva
Nagyné Maczkó Rita
Selejóné Sági Tünde
Szabó Józsefné
Takács Imréné
Tóth Dominika
Tóth Lajos
Tóthné Nácsa Irén
Tőkésné Tóth Ágnes
Veréb Józsefné
Virág Balázs

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Szabó Andrea
Szabó Istvánné
Balogh Rita
Lepetákné Szilvási Katalin
Kövér Istvánné
Bor Enikő
Kola Mónika
Kissné Oláh Mária
Lázár Zsolt
Ládiné Csepregi Julianna
Lőkösné Csóka Tünde

II. Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntésről értesítse a megválasztott tagokat, valamint a funkció
betöltéséhez szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg.
Határidő: haladéktalanul, ill. esedékességkor

Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit
szerződésének módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Kft.

közszolgáltatási

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselőtestület számára azzal, hogy a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. legkésőbb a tárgyévet követő év
május 15-ig köteles beszámolni a szerződés alapján végzett feladatellátásról.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
javaslatával, miszerint a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. legkésőbb a tárgyévet követő év május
15-ig köteles beszámolni a szerződés alapján végzett feladatellátásról.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
42/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
(mely egyben a 4/2022. (II. 24.) számú alapítói határozatnak minősül)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A TIVA-Szolg Nonprofit Kftközszolgáltatási szerződésének módosításáról„ szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi
döntést hozza:
I. Elfogadja a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Tiszavasvári
Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz.,) mint 100 %-ban
önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet között 2021. december 1. napján létrejött
közszolgáltatási szerződés módosítását, jelen határozat 1. melléklete szerinti - a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - tartalommal.
II. Felhatalmazza a polgármestert határozat mellékletét képező szerződés aláírására.
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III. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét jelen döntésről tájékoztassa. A 2013.
évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bekezdés alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv
hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik
hatályossá.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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1. melléklet „a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról” szóló 42/2022.
(II.24.) Kt. határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15 képviseli: Szőke Zoltán
polgármester) - a továbbiakban: Önkormányzat -,
másrészről Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság
(Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz., képviseli: Dr. Groncsák
Andrea ügyvezető) - továbbiakban: Tiva-Szolg Nonprofit Kft. továbbiakban együtt: Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testületének „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási
szerződés módosításáról” szóló 42/2022. (II.24.) Kt. határozata (mely a 4/2022. (II.24.)
számú alapítói határozatnak minősül) alapján a követezők szerint:
Előzmények:
I. Felek „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működésének működési támogatás formájában
biztosítása” című 274/2017. (XI.30.) Kt. számú határozat alapján, 2017. december 3.
napjától hatályos közszolgáltatási szerződést kötöttek a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
működésének biztosítására. A közszolgáltatási szerződés több alkalommal módosításra került.
II. 2019. június 13. napjával a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. és a
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megszűntek, és egyesülés útján
beolvadtak a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. gazdasági
társaságba, így 2019. június 13. napjától a két beolvadó Kft. feladatai a Tiva-Szolg Kft.
feladatai lettek. Ennek megfelelően a közszolgáltatási szerződést aktualizálására,
módosítására került sor, és „A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés
módosításáról” szóló 221/2019. (VI.26.) Kt. számú határozattal egységes szerkezetben
került elfogadásra. A szerződés 2019. június 13. napjától 2021. december 2. napjáig
tartó határozott időtartamra jött létre. Ezt követően – az 59/2020. (II.27.) Kt. számú
határozattal, a 11/2020. (XII.17.) PM határozattal, a 48/2021. (II.25.) PM határozattal, a
109/2021. (IV.29.) PM határozattal, valamint a 161/2021. (06.14.) PM határozattal, és a
68/2021. (IX.30.) Kt. határozattal - elfogadott szerződésmódosítások egységes szerkezetben
kerültek elfogadásra.
III. A Képviselő-testület a 113/2021. (XI.29.) Kt. számú határozatával egységes
szerkezetben elfogadta a 2021. december 1. napjától 2024. december 2. napjáig tartó
határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést.
I. A szerződés tárgya:
A Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában áll.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § h) pontja alapján a törvényt nem
kell alkalmazni az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet (5. § (1)
bekezdés c) pontja: önkormányzat) olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az
ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással
rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős
döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és
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amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az
ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő
szerződések teljesítéséből származik.
A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelel a szerződő felek jelen
megállapodása.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat, a jelen szerződés IV. pontjában
részletezett alábbi önkormányzati közfeladatok ellátására a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-t
jelöli ki:
1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás;
2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő
területeken és közterületeken;
3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok;
4. Közutak, hidak karbantartása;
5. Iskola-egészségügyi tevékenység;
6. Védőnői ellátás
7. Étkeztetés
8. Városi Piac üzemeltetése
9. Ifjúsági tábor üzemeltetése
10. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak
ellátása a költségvetési szervek által benyújtott éves karbantartási terv és a
költségvetési szervekkel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti
igénybejelentések figyelembe vételével.
11. Sportlétesítmények üzemeltetése
II. A szerződés időtartama:
Jelen szerződés a felek általi aláírás napjától 2024. december 2. napjáig tartó határozott
időre szól.
III. A szerződés célja:
A szerződésben vállalt kötelezettségek célja az önkormányzat – jelen szerződés I. és IV.
pontjában foglalt - közfeladatainak magas színvonalú ellátása, az önkormányzat
érdekeinek, valamint a szakmai követelményeknek, jogszabályi előírásoknak
megfelelően, mely feladatokat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. folyamatosan és teljes körűen
köteles végezni.
IV. A TIVA-Szolg Nonprofit Kft. feladat-ellátási kötelezettsége:
IV.1. Közfoglalkoztatással összefüggő feladat-ellátási kötelezettségek különösen:
V.1.1. A közfoglalkoztatás összefüggő feladatellátás kiterjed az egyébként az
önkormányzat által a helyi közfoglalkoztatási kötelezettség keretében biztosítandó
valamennyi
közfoglalkoztatási
programra
és
közfoglalkoztatásra
épülő
mintaprogramra, hosszú távú közmunkaprogramra. Valamennyi programelem az éves
közmunkaprogramokban foglalt tartalom szerint valósul meg.
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IV.1.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. évente legkésőbb november 30. napjáig javaslatot kér
az önkormányzattól, önkormányzati intézményektől a következő évi közfoglalkoztatási
programok megtervezéséhez.
IV.1.3. Az aktuális változásokról, lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja az
önkormányzatot.
IV.1.4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya által megjelölt időpontig elkészíti a tárgyévi közfoglalkoztatási
programok tervezetét, melynek tartalmáról haladéktalanul tájékoztatja az önkormányzatot.
Gondoskodik a közfoglalkoztatási programok határidőben történő benyújtásáról.
Az év közben jelentkező közmunkaerő igény benyújtása esetén az önkormányzatot
haladéktalanul tájékoztatja. A közfoglalkoztatásra épülő mintaprogramok keretében az
éves közmunkaprogram hosszabbításának lehetősége esetén a szükséges intézkedéseket,
jognyilatkozatokat megteszi, önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja.
A
tájékoztatás kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt
feladatok egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a
foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére.
IV.1.5. Biztosítja az átadott közfeladatok hatékony, szakszerű végrehajtásának szervezeti
és személyi feltételeit, betartva az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményét.
IV.1.6. Köteles minden elvárhatót megtenni a közfoglalkoztatásban részt vevők munkaügyi
ügyintézése akadálymentes biztosítása, a határidők betartása, valamint a
közfoglalkoztatottak által végzett munkafolyamatok akadálymentes, terveknek,
Szabolcs-Szatmár-Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztállyal kötött hatósági szerződésnek megfelelő lebonyolítása érdekében.
IV.1.7. Feladata továbbá: Közfoglalkoztatási terv elkészítése, hatósági szerződések
megkötése, a közfoglalkoztatottak kiválasztása - együttműködve a polgármesteri hivatallal,
önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, és a munkaügyi központtal -, kiértesítése,
felvétele, munkáltatói jogkör gyakorlása, munkaügyi ügyintézése, munkaügyi iratok
elkészítése (alkalmazási, megszüntető irat, szabadság megállapítása stb.), közmunka
irányítása és adminisztrációja, a támogatás igénylése, elszámolása, munkabérek
kifizetése, hatósági szerződésben foglaltak megvalósítása. A közmunkaprogram szükség
szerinti dologi eszközállományának beszerzése, nyilvántartása, raktározása, őrzése,
elszámolása. Munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése.
IV.1.8.
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatottak által gondoskodik a
közfoglalkoztatási munkatervben, közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben
szereplő feladatok ellátásának teljesítéséről. A közfoglalkoztatottak által ellátandó
munkafeladatok többek között: a városi parkok folyamatos gondozása, a közterületek
folyamatos tisztántartása, takarítása, csatornatisztítás, belvízvédelmi munkálatokban
közreműködés, kommunális feladatok ellátása, mezőgazdasági munkavégzés. Ezen
funkciókat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. saját dolgozóival, ill. a közfoglalkoztatottak által
látja el.
IV.1.9. A mintaprogram támogatás kedvezményezettje a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
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IV.1.10. Gondoskodik a közmunkaprogram szükség szerinti dologi eszközállományának
szabályszerű beszerzéséről. Köteles a jelen szerződésben vállalt kötelezettség
teljesítéséhez szükséges, önkormányzat által használatába adott, feladat-ellátáshoz
beszerzett, ill. hatósági szerződések mellékleteiben – a közmunkaprogramok kapcsán –
tulajdonába
került
eszközök
üzemeltetését,
karbantartását,
fenntartását,
rekonstrukcióját és fejlesztését biztosítani.
IV.1.11. Köteles a feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, hatósági és szakmai
előírások megismerésére és maradéktalan alkalmazására, köteles megfelelni a rá
vonatkozó jogszabályoknak.
IV.1.12. Gondoskodik a feladatellátás keretében szükséges hatósági engedélyek
beszerzéséről, ahhoz szükséges tervek megrendeléséről.
IV.1.13.
Gondoskodik
a
közfoglalkoztatással,
a
közfoglalkoztatási
projekttel(tekkel)/programmal(mokkal) kapcsolatos havi elszámolások, pénzügyi, szakmai
beszámolók a támogatást nyújtó által (hatósági szerződésben) megjelölt határidőben
történő elkésztéséről.
IV.1.14. A közfoglalkoztatottak által gondoskodik a közfoglalkoztatási munkatervben,
közfoglalkoztatási munkaerő igény kérelmekben szereplő feladatok ellátásának
teljesítéséről az azokban megjelölt, előírt módon és feltételek szerint.
IV.2. Zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat tulajdonában lévő,
közterületi ingatlanokon (A közterületi kezelésben lévő közparkok, közterek, lakótelepi
zöldfelületek növényzetének, berendezési eszközeinek fenntartása, a terület tisztán
tartása. A zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és
fenntartásához kapcsolódó feladatok):
IV.2.1. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, parkfenntartási feladatok
ellátása keretében a parkokban, zöldterület felújítása, füvesítése, fák-, cserjék ültetése,
cserjék metszése, sövénynyírás, szükséges öntözési munkálatok elvégzése, zöldhulladék
elszállítás. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon, parkokban, tereken téli
üzemeltetési időszakban a hó eltakarítási munkálatok elvégzése, síkosság menetesítés.
Terek, parkok tisztán tartása.
IV.2.2. Virágágyások egy- és kétnyári virágok ültetése.
IV.2.3. Utcai sorfák, parki fák, cserjék, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő fák, cserjék
növényvédelmi munkáinak elvégzése, kártevő-mentesítés.
IV.2.4. Csapadék elvezető csatornák, nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők tisztítása,
kaszálása, fű nyírása, parlagfű-mentesítés, zöldhulladék elszállítás.
IV.2.5. Utcai sorfa, fák fenntartása: balesetveszély fák gallyazása, kivágása, pótlása.
IV.2.6. Játszóterek építése, fenntartása, átalakítása, karbantartása és időszakos
ellenőrzése.
IV.2.7. Játszótéri berendezések karbantartása.
IV.2.8. Városi közparkok, közterek, lakótelepi zöldfelületekre kihelyezett szemétgyűjtő
szelencék ürítése, szemét összegyűjtése.
IV.2.9. Szökőkút üzemeltetés, karbantartás.
IV.2.10. Köztéri szobrok lemosása, tisztántartása.
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IV.3. Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:
IV.3.1. Városi takarítás, az önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók,
buszmegállók tisztántartása.
IV.3.2. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanon tartandó ünnepi rendezvények
előtti és utáni takarítás.
IV.3.3. Közterületen, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon illegális szemétlerakatok
felszámolása.
IV.3.4. Illemhely üzemeltetés.
IV.3.5. Nemzeti ünnepeken zászlózás, kihelyezés, visszaszedés. Utcai és köztéri
fénydekoráció, épületdekoráció, díszkivilágítás, köztéri díszek kihelyezésében,
leszerelésében közreműködés.
IV.3.6. Figyelemfelkeltő, veszélyre felhívó táblák kihelyezése, cseréje, pótlása.
IV.3.7. Városi köztéri szemétgyűjtő szelencék ürítése, szemét összegyűjtése. (kivéve III.2.8.
pont).
IV.4. Közutak, hidak karbantartása:
IV.4.1. Önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, parkolók, buszmegállók hó
eltakarítási munkálatai elvégzése, téli síkosság-mentesítés.
IV.4.2. Közúti jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, pótlása.
IV.4.3. Önkormányzati utak karbantartási munkálatainak elvégzése, padka
karbantartása, padkázás.
IV.4.4. Földutak karbantartása.
IV.5. Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás különösen:
IV.5.1. Étkeztetés – intézményi gyermekétkeztetés biztosítása
IV.6. Egészségügyi feladatellátás körében ellátandó feladatok különösen:
IV.6.1. Egészségügyi alapellátások: A jogszabályban meghatározott – alábbi – kötelezően
működtetett és önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el:
IV.6.1.1. Vérvételi hely
IV.6.1.3. Védőnői szolgálat
IV.6.1.4. Iskola egészségügy
IV.6.1.5. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai: egyéb egészségügyi ellátás
IV. 7. Városi Piac és ifjúsági tábor üzemeltetése
IV. 8. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási feladatainak
ellátása
IV.8.1 A Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési
szervek által benyújtott éves karbantartási terv és az együttműködési megállapodásban
foglaltak szerinti igénybejelentések figyelembe vételével biztosítja – elsősorban saját
állományában lévő karbantartókkal - az intézmények által használt ingatlan és ingó
vagyontárgyak karbantartása, állagának megóvása körébe tartozó feladatok ellátását,
különösen:
 az intézmény által a feladatellátáshoz használt eszközök karbantartása;
 falak tisztasági festése, meszelése;
 nyílászárók festése;
 általános karbantartási munkák;
 kültéri játékok karbantartása, évenkénti festése;
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kerítés karbantartása (fakerítés, faburkolatok festése 3 évente);
fa felépítmények karbantartása, festése 2 évente;
homokozók évenkénti homokcseréje;
az ingatlanon keletkező váratlan események elhárítása, szükség esetén szakmai
segítség bevonása;
 intézményen belüli és az intézményhez tartozó zöld felületek karbantartása.
A felmerülő karbantartási munkák ellátása a Tiva-Szolg. Nonprofit Kft. által
meghatározott ütemterv, és az egyes intézmények közötti együttműködési
megállapodásban rögzített feltételek szerint történik.
IV.8.2. A Tiva-Szolg Kft. feladatellátása nem terjed ki az alábbiakra:
 Mindazon munkálatok elvégzése, amelynek elvégzésére külön szerződése van az
intézménynek, vagy a fenntartónak melyről köteles tájékoztatni a Tiva-Szolg.
Nonprofit Kft-t.
Ezek közül különösen:
- felvonó üzemeltetése, javítása, karbantartása
- klíma javítása, karbantartása - napelem, napkollektor javítása, karbantartása
- tűzvédelmi és vagyonvédelmi rendszerek javítása, karbantartása
- informatikai, telekommunikációs eszközök karbantartása javítása
- tűzoltó készülékek időszakos karbantartása
- kazán(ok) időszakos karbantartása
 Intézményben található, közfeladat ellátást közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök
cseréjére, pótlása.
IV.9.1 Sportlétesítmények/ingatlanok üzemeltetése
Az üzemeltetés magában foglalja különösen a sportlétesítmények sportolásra alkalmas
állapotának biztosítását,
Sportcsarnok, Sportpálya, Teniszpálya hasznosítására,
reklámfelületek bérbeadására irányuló tevékenység, rendszeres karbantartási, takarítási
feladatok ellátása.
IV.9.2. A sportlétesítmények üzemeltetése az alábbi ingatlanok tekintetében áll fenn:
Városi Sportcsarnok, Salakpálya 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 1-3.
Városi Sporttelep 4440 Tiszavasvári, Fehértói utca 2/b (2438 hrsz.) az ugyan ezen helyrajzi
számon található 40 m2 nagyságú önkormányzati bérlakás kivételével
Teniszpálya és streetball pálya 4440 Tiszavasvári, 2287/12. hrsz.
Teniszpálya 4440 Tiszavasvári, Wesselényi utca 1. sz.
V. A felek jogai és kötelezettségei különösen:
V.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tervezésnél és az általa jelen szerződésben meghatározott
tevékenysége ellátása során kezelt eszközök üzemeltetésénél elsődlegesen hatékonysági,
gazdasági, takarékossági szempontok figyelembevételére köteles eljárni, de ez nem
fenyegetheti a feladatként ellátott kötelezettségek teljesítését.
V.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. az Önkormányzattal együttműködve a feladatellátással
érintett tevékenység megkezdése előtt a működéshez szükséges engedélyeket beszerzi, a
működés szakmai feltételrendszerét biztosítja.
V.3. A vagyontárgyak biztosítása a Tiva-Szolg Kft. feladata.
84

V.4.A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. feladata a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak
megfelelő munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzatok kidolgozása, ezek
betartása és betartatása, illetve azok aktualizálása.
V.5. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés IV.
pontjában foglalt feladatokat az Önkormányzat érdekeinek, a helyi közszolgáltatás szakmai
követelményeinek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal folyamatosan és teljes
körűen végzi. E kötelezettsége elmulasztásából eredő a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
érdekkörében felmerülő kárért teljes felelősséggel tartozik.
V.6.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel
érintett feladat-ellátási tevékenységéről írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót
készíteni.
V.6.3. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles –
a Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő
bevonásával bármikor ellenőrizni.
V.6.4. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel
együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást
megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a
szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó
minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni.
V.7. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles azonnal írásban jelenteni az Önkormányzatnak,
ha
60 napon túli elismert tartozás állomány keletkezik,
ellene csőd, vagy felszámolási eljárás indul, illetve ha végelszámolási
eljárás megindításáról határoz,
az esedékes köztartozását nem tudja határidőre kifizetni,
az általa használt önkormányzati ingatlanvagyonban 10 %-nál nagyobb
mértékű csökkenésről szerez tudomást, vagy
a feladat ellátás folyamatossága bármilyen okból kifolyólag veszélybe
kerül.
V.8. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. legkésőbb tárgyévet követő év május 15-ig köteles
beszámolni a jelen szerződés alapján végzett feladatellátásról, az éves teljesítésről, a
feladatellátás bevételeiről, kiadásairól, melyeket elkülönítetten köteles nyilvántartani. A
Tiva-Szolg. Nonprofit Kft éves beszámolója a közfoglalkoztatási programok tekintetében
kiterjed a programok bemutatására, a programokon belül megvalósítani kívánt feladatok
egyes tevékenységek paramétereinek konkretizálására, részletes kifejtésére, a
foglalkoztatottak létszámára, dologi igényre, igényelt támogatás mértékére, a végrehajtás
eredményeire.
V.9. A szerződésben foglalt feladatellátással kapcsolatos minden szerződést, számlát,
bizonylatot és más okiratot 8 évig megőriz, s lehetővé teszi, hogy azokba betekinthessen.
VI. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működéséhez nyújtott működési támogatás:
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VI.1. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződés IV.2.-IV.4. és IV. 6.
pontjaiban meghatározott feladatellátásához a működési kiadások fedezetére
mindösszesen 136.000.000 forint, azaz egyszáz-harminchatmillió forint működési
támogatást biztosít, az alábbiak szerint:
A működési támogatás összege – jelen szerződés IV.2.-IV.4. és IV.6. pontjaiban
meghatározott feladatellátáshoz:
2022. január 1. napjától – 2022. december 31. napjáig: 90.000.000 – Ft, azaz
kilencvenmillió forint.
Fenti összeg a Kft. működésének 2021. december 1. napjától 2022. november 30. napjáig
folytatott tevékenységét támogatja.
VI.1.1. A működési támogatási összeg megosztása:
 közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás:
Ft
 zöldterület fenntartás a város területén az önkormányzat
tulajdonában lévő területeken és közterületeken:
Ft
 Városüzemeltetési feladatok, ezen belül köztisztasági feladatok:
Ft
 Közutak, hidak karbantartása:
Ft

37.000.000

19.400.000
14.500.000
5.100.000

VI.2. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.6.
pontjában meghatározott - egészségügyi feladatellátásához a működési kiadások
fedezetére 14.000.000 azaz tizennégymillió forint működési támogatást biztosít, az
alábbiak szerint:
Az átadott feladathoz tartozó teljesítmény volumen a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. –t illeti
meg a szerződés hatálya alatt. Az átadott egészségügyi feladathoz kapcsolódó
finanszírozási jogosultságot 2019. június 13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező
hatósággal egyeztetett időponttal a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerezte meg, így az általa
lejelentett és elszámolható teljesítmények után járó díjat a NEAK a jogutód egészségügyi
szolgáltatóra vonatkozó szabályok szerint a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére
utalványozza.
Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződés hatálya alatti időszakra nézve – a 2019.
június 13. fordulónapra figyelemmel az engedélyező hatósággal egyeztetett időponttal hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés szerinti egészségügyi feladatok ellátására
nyújtott NEAK finanszírozási összeg közvetlenül a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
bankszámláján kerüljön jóváírásra.
VI.3. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.8.
pontjában meghatározott - önkormányzati fenntartású költségvetési szervek karbantartási
feladatainak ellátásához a működési kiadások fedezetére 28.000.000 Ft. azaz
huszonnyolcmillió forint működési támogatást biztosít. A működési támogatás az egyes
kormányzati funkciók között az alábbi megosztás szerint kerül könyvelésre:
VI.3.1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége (Áig.)
3.397.162 Ft.
VI.3.2. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése (Köt.)
6.613.222 Ft.
VI.3.3. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Köt.)
2.263.891 Ft.
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VI.3.4. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (Köt.)
VI.3.5. Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása (Önv.)
VI.3.6. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Önv.)
VI.3.7. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Önv.)
VI.3.8. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (Köt.)

2.726.521 Ft.
4.226.616 Ft.
6.799.828 Ft.
1.470.944 Ft.
501.816 Ft.

VI.4. Az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére - jelen szerződés IV.9.1. és
IV.9.2. pontjaiban meghatározott – sportlétesítmények üzemeltetése feladat ellátásához a
működési kiadások fedezetére 18.000.000 Ft. azaz tizennyolcmillió forint működési
támogatást biztosít.
VI.5. Jelen szerződésben meghatározott feladatok Önkormányzat által történő
finanszírozásának közös szabályai:
VI.5.1. Tiszavasvári Város Önkormányzata tárgyévi költségvetési rendelete hatályba
lépéséig a tárgyévet megelőző év december 1. napjától felmerülő költségeket az átmeneti
gazdálkodás alapján finanszírozza.
Az Önkormányzat az éves költségvetésben szerepelteti, illetve meghatározza a Tiva-Szolg
Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához szükséges működési támogatást. A működési
támogatás tárgyévi tényleges összegét az önkormányzat költségvetési rendelete
tartalmazza. Amennyiben a tárgyévi költségvetés ettől eltérő összegű támogatást
tartalmaz, akkor annak figyelembe vételével jelen szerződést módosítani kell.
VI.5.2. A működési támogatást utólag – a VI.4. pontban foglalt támogatás 2021. július
hónapra eső arányos részének kivételével - a tárgyhónapot követő 6. napjáig, havonta
egyenlő részletekben utalja át az Önkormányzat a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. alábbi
pénzforgalmi számlaszámára: 68700016-10131501-00000000. Amennyiben a Tiva-Szolg
Nonprofit Kft. feladatellátásához szükséges, úgy a költségvetésben szereplő összeg keretén
belül, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. indokolt írásbeli kérésére Önkormányzat gondoskodik
a havi részleten felüli összeg utalásáról.
VI.5.4. A működési támogatás összege az általános forgalmi adóra is fedezetet biztosít. A
Tiva-Szolg Nonprofit Kft-nek a működési támogatást tárgyévben kell felhasználnia, kivéve
a munkabért és az ahhoz kapcsolódó közterheket, a támogatás erre fordítandó részét a
tárgyévet követő év első hónap huszadik napjáig kell felhasználnia. A fel nem használt
támogatási összeget legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg köteles visszautalni az
Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a jelen szerződés
megszegésével kapcsolatban a Tiva-Szolg Nonprofit Kft-vel szemben felmerülő igényeit,
ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti.
VI.5.5. Az Áht. 50/A §-ában foglaltak alapján a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. vállalja, hogy
valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, Tiszavasvári Város Önkormányzata javára
szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot ad a pénzügyi
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35
napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
VI.5.6. A szakmai és pénzügyi beszámoló elmulasztása, illetve határidőn túli benyújtása
esetén, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a támogatási összeget maradéktalanul visszautalja az
Önkormányzat 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára.
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VII. Közreműködő igénybevétele:
VII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a feladat ellátása során jogosult arra, hogy a
közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen
igénybe, különösen, ha ez által a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének hatékonysága,
illetve minősége javul. A közreműködővel kötött szerződés nem lehet ellentétes a jelen
szerződésben foglaltakkal.
Az általa igénybe vett közreműködők tevékenységéért felelősséggel tartozik. A
közreműködők igénybevétele nem növelheti a működési támogatás összegét.
VII.2. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködőt a közbeszerzési törvény
rendelkezéseinek megfelelően, illetve a közbeszerzési értékhatár alatt olyan eljárással
köteles kiválasztani, amely lehetővé teszi azon közreműködő kiválasztását, aki a
szolgáltatásokat a legkisebb költséggel képes nyújtani, megfelelő minőségben. A TivaSzolg Nonprofit Kft. kijelenti, hogy rendelkezik érvényes közbeszerzési szabályzattal.
VII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját
maga teljesített volna.
VIII. Ellenőrzés:
VIII.1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat eseti kérésére a szerződéssel
érintett feladatellátásról írásos, számadatokkal alátámasztott tájékoztatót készíteni.
VIII.2. Az önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles –
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését bármikor
ellenőrizni.
VIII.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. köteles az önkormányzat meghatalmazott képviselőivel
együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást
megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a
szerződésben vállalt tevékenységvégzésre, illetve egyébként a gazdálkodására vonatkozó
minden rendelkezésre álló adatot és információt megadni.
IX. Szerződés felmondása:
IX.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem lehet
felmondani.
IX.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés írásban, közös megegyezéssel
megszüntethető.
IX.3.1. A szerződés megszűntethető 3 hónapos rendkívüli felmondással. Az
Önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással az alábbi esetekben mondhatja fel:
a) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét
súlyosan megsértette, különösen, ha valamely közfeladatot az Önkormányzat ismételt
írásbeli felhívása ellenére nem lát el megfelelően.
b) a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági
előírásokat súlyosan megsértette.
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IX.3.2. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Tiva
Szolg Nonprofit Kft. ellen jogerősen felszámolási eljárás indult.
IX.3.3. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a szerződést 3 hónapos rendkívüli felmondással
abban az esetben mondhatja fel, ha az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott
közfeladatok ellátásához szükséges működési támogatást nem tudja biztosítani és ezzel
lehetetlenné teszi a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ez irányú további működését.
X. Egyebek:
X.1. Felek megállapítják, hogy a közfoglalkoztatással összefüggő feladatellátás
tekintetében Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. között
jogutódlás áll fenn.
X.2 Felek megállapítják, hogy az alábbi feladatok, mint a jogelőd gazdasági társaságok
(Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tiszavasvári
Város Közétkeztetési Nonprofit Kft.) feladatai – a Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság
Cg.15-09-063127/131 számú végzése értelmében – jogutódlás következtében 2019. június
13. napjával a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. jelen szerződésben rögzített feladatai lettek:
iskola-egészségügyi tevékenység, védőnői ellátás, étkeztetés, Ifjúsági tábor, Városi piac
üzemeltetése.
X.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
X.4.1. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba.
X.4.2. Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg megszűnnek az 59/2020. (II.27.) Kt.
számú, a 11/2020. (XII.17.) PM. számú, a 48/2021. (II.25.) PM. számú, valamint a 109/2021.
PM. és 161/2021. (06.14.) PM. számú határozattal, és a 68/2021. (IX.30.) Kt. határozattal,
valamint a 113/2021. (XI.29.) Kt. határozattal elfogadott és aláírt szerződések.
X.5. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják
alá.
Tiszavasvári, 2022. …………………..

…………………………………

……………………………
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szőke Zoltán
polgármester

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
Dr. Groncsák Andrea
ügyvezető
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Komplex felzárkózási
kapcsolatos döntésről
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

program

beruházásával

Bizottsági vélemények:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselőtestület számára.
Hozzászólások:
Szabó Zoltán képviselő:
Már azt a bizottsági ülésen is felvetette, hogy nem-e lehetne inkább olyan helyet keresni a
Tanodának, ahol van udvar is. Véleménye szerint nem a legideálisabb helyet választották ki.
Szőke Zoltán polgármester:
Válaszul elmondta, hogy azért esett erre az épületre a választás, mert Tanoda kialakítása oktatási
intézményen belül nem lehetséges. Másik szempont volt, hogy a település részek bevonásra
kerüljenek majd a programba, mérlegelni kellett, hogy milyen lehetőségek vannak. Nem feltétele
a Tanodának a szabad tér megléte. Gyakorlatilag nem napköziként funkcionálna majd, de a
tanítást, képzést és oktatást el tudja látni, amit oda terveztek. A Minisztérium munkatársai
bevonásával történt az épületek és a településrészek kiválasztása, a program kialakítása. Hiszen
ez 2020. májusában kezdődött a Tiszavasvári Komplex Felzárkóztató Program egy szándék, egy
tervezet benyújtásával, és tavaly ősszel jöttek el először település bejárásra a Minisztérium
munkatársai. Szerették volna ezt az épületegyüttest egyben kezelni, de mint az az
előterjesztésben ismertetésre került, sajnos a két tulajdonos közül már az egyik egy olyan eladási
árat adott, amit a támogatói okirat pénzügyileg nem fedez. A másik esetben pedig a tárgyalás
megrekedt, a tulajdonos arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy nem áll szándékában eladni a
tulajdonában álló részt, a későbbiekben pedig, ha meggondolná magát, akkor sem áll akkora
költségfedezet az önkormányzat részére.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárságnak a szakértő munkatársai is itt
voltak, és a helyszínt a leg optimálisabbnak vélték a program megvalósításához.
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
43/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
Komplex felzárkózási program beruházásával
kapcsolatos döntésről
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. Képviselő-testületnek nem áll szándékában megvásárolni a Tiszavasvári, Vasvári Pál
u. 93. sz. alatti 822/2/A/1 hrsz-ú ingatlant, a megfelelő forrás hiányában.
2. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy
a vásárlásra és felújításra szánt támogatási összeg átcsoportosításra kerüljön, a
Támogatóval történő egyeztetéseknek megfelelően a támogatandó célra.
Határidő: 1. azonnal
2. 2022.03.20.

Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Előterjesztés gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2022. (II. 24.) Kt. számú
határozata
A gyermekétkeztetés szerződés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A gyermekétkeztetés szerződés
módosításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Dönt arról, hogy a határozat 1. mellékletét képező egységes szerkezetű
gyermekétkeztetési szerződést elfogadja:
2. Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett feleket és
gondoskodjon a szerződés mindenki által történő aláírásáról.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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44/2022. (II. 24.) Kt. számú határozat melléklete
SZERZŐDÉS
Szerződő felek:
mely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) /székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz./ képviseletében Szőke
Zoltán polgármester,
másrészről a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) /székhely: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4. sz./ képviseletében dr. Groncsák Andrea ügyvezető
Együttműködő partnerek:
1.
Nyíregyházi Tankerületi Központ, székhely: 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 31/b
(Képviseli: Gaszperné Román Margit igazgató)
2.
Tiszavasvári Egyesített Óvodai intézmény, székhely: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u.
8. (Képviseli: Moravszki Zsoltné intézményvezető)
3.
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal, székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
(Képviseli: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző)
4.
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10.12. (Képviseli: Pájer Attila kancellár)
5.
Esélytér Intézményfenntartó, Székhelye: 4400 Nyíregyháza, István u. 6.
(Képviseli: Nemes Ágnes fenntartó képviselője)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Az Esélytér Intézményfenntartóval gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötött
megállapodás megszüntetéséről, a gyermekétkeztetés biztosításáról szóló 57/2021 (IX.30.) Kt.
sz. határozattal döntött Tiszavasvári Város Önkormányzata.
I.
A Kft. által ellátandó feladatokról
1.)
Kft. vállalja a Polgármesteri Hivatal Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) által megrendelt főzési adagszám előállítását, a
gyermekétkeztetési feladat biztosítását a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. sz. alatti (továbbiakban: Kabay Iskola), a Tiszavasvári Egyesített
Óvodai Intézmény Tiszavasvári, Gombás András 8/B. sz. alatti (továbbiakban: Varázsceruza
Óvoda) és a Nyíregyházi SZC, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és
Kollégiuma Tiszavasvári, Petőfi utca 1. sz. alatti (továbbiakban: Szakképzési Centrum)
konyháiban.
A Kft. vállalja az alábbi intézmények székhelyén, telephelyén, intézményegységében, illetve
tagintézményében a közétkeztetés lebonyolítását az alábbiak szerint:
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény:
Tiszavasvári, Gombás András u. 8/B. sz. alatti főzőkonyhában és tálalókonyhában, továbbá az
Ifjúság u. 8. sz., Vasvári Pál u. 67/a. sz., Egység u. 4. F-G szám alatti tálalókonyhákban.
93

Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola:
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. alatti tálalókonyhában, főzőkonyhában és ebédlőben,
továbbá a Vasvári Pál u. 97/A. sz. alatti tálalókonyhákban és ebédlőkben.
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium:
Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. sz. alatti tálalókonyhában és ebédlőben
Nyíregyházi SZC, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma
Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti főzőkonyhában, ebédlőben.
Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézményében:
Tiszavasvári, Petőfi u. 4., Petőfi u. 24. sz. és a Kossuth u. 76. sz. alatti épületek
tálalókonyháiban.
2.)
Kft. vállalja, hogy a leadott étkezési megrendelési igényeiket folyamatosan,
zökkenőmentesen kielégíti, az étkeztetési, konyhai üzemeltetési feladatokat teljeskörűen
ellátja.
3.)
Kft. vállalja a részére előzetesen megadott, várható adagszámok szerinti étkeztetési
igény kielégítését.
4.)
A Kft. ennek a feladatnak az ellátásáért a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjaknak megfelelő összeg 200 %-ára
jogosult, melynek a fele a nyersanyagköltség, a másik fele pedig a rezsiköltséget tartalmazza.
A Kft. az óvoda esetén az Egyesített Óvodai Intézménynek, a többi intézmény esetén a
Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott számláján köteles feltüntetni az 1. pontban meghatározott
intézmények részére nyújtott szolgáltatás részletezését. A számla benyújtására két hetes
szolgáltatási időszakonként van mód. A számla kiállítását megelőzően a Kft. vállalja a
Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetést a leadott megrendelés és a nyújtott szolgáltatás
eltéréseinek kiküszöbölése érdekében. Az így készült, egyeztetett számla ellenértékét a
Polgármesteri Hivatal, illetve az Egyesített Óvodai Intézmény 8 munkanapon belül átutalja a
Kft. bankszámlájára.
Az Önkormányzat által igényelt rendezvények és a rendkívüli étkeztetési feladatok eseti díja
egyéni megállapodás tárgyát képezi.
5.)
A szerződő felek közötti gazdasági és pénzügyi tranzakciók a Polgármesteri Hivatal
illetve a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény közreműködésével kerülnek
lebonyolításra.
Az átutalt összeg célirányos felhasználását az Önkormányzat a helyszínen is jogosult
ellenőrizni.
A térítési díjak változtatásának szándékát részletes indoklással a Kft. köteles írásban jelezni az
Önkormányzat irányába.
6.)
1.
2.

A Kft. kötelezi magát különösen az alábbi feladatok ellátására:
Nyersanyag szükséglet beszerzése
Ételek elkészítése /főzés/
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3.
4.
5.
6.
7.

Az I. pontban szereplő intézmények tálalókonyháihoz történő kiszállítás
Közvetlen, azonnali fogyaszthatóság biztosítása
Terítés, tálalás, melegítés, melegen tartás
Mosogatás
Egyéb előkészítő és befejező munkálatok, főzőkonyha tisztán tartása.

7.)
Az étkezési igényt a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt ügyintézőjénél kell jelezni. Az
I. 1.) pontban megjelölt intézmények (Vasvári Pál Iskola, Magiszter Iskola és Óvoda) a
tárgynapot megelőző nap 11.00 óráig közvetlenül a Kft. részére jelentik le igényeiket
dokumentálható módon (e-mail). A többi intézmény igényeit a Polgármesteri Hivatal
ügyintézői továbbítják a Kft. részére tárgynapot megelőző nap 11.00 óráig. A Kft. kötelezi
magát arra, hogy a már megrendelt adagszámhoz képest az étkezési igények lemondására
lehetőséget biztosít, melynek részletes feltételeiről minden érintett intézmény tájékoztatást
kap.
8.
) A Kft. a konyhák szabad kapacitásaival önállóan rendelkezik, de az intézmények
étkezőjének rendezvényre történő használatát a Nyíregyházi Tankerületi Központ,
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és
Kollégiumának, igazgatójával/az illetékes intézmény-vezetőkkel egyezteti.
Az I. 1.) pontban megjelölt intézmények – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 76. § (6) bekezdése alapján - vállalják, hogy szabad helyiségeiket biztosítják a Kft.
számára társadalmi és családi rendezvények lebonyolítása céljából, amennyiben az nem
zavarja az intézményben folyó tevékenységet.
9.)
A Kft. vállalja a minőségbiztosítási feltételeknek a működtetés során felmerülő új
igényekhez történő igazítását. A Kft. vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt,
különös tekintettel a korcsoportonkénti tápanyagszükségletnek megfelelő étkezést biztosítja.
10.) A Kft. vállalja, hogy a szerződésben meghatározott intézményi étkeztetési feladatot jó
minőségben látja el. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a szolgáltatást igénybe vevő
intézmények vezetői, valamint a szülői közösség szerveződései útján érkezett minőségi
észrevételeket figyelembe veszi az előírásokhoz, és lehetőségekhez mérten, illetve szükség
esetén részükre megfelelő tájékoztatást nyújt.
A Kft. vállalja, hogy öt munkanapon belül megvizsgálja a szolgáltatás nem megfelelő
színvonalon történő ellátására irányuló bejelentést, ennek eredményéről öt munkanapon belül
írásbeli tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére.
A szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekben bekövetkező változásokról, illetve
eseményekről az Önkormányzat kijelölt kapcsolattartója útján haladéktalanul köteles
tájékoztatni az Önkormányzatot, és köteles haladéktalanul válaszolni a hozzá intézett
kérdésekre.
11.) A Kft. kijelenti, hogy a feladatellátáshoz szükséges vonatkozó jogszabályokat,
szakhatósági előírásokat, szakmai követelményeket és nyilvántartási kötelezettségeket ismeri
és betartja, a megfelelő és szükséges engedélyekkel rendelkezik, illetve azok módosítása iránt
jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül intézkedik.
12.) Az intézményekben, valamint a Kft. érdekkörében e szerződés teljesítésével
összefüggésben felmerülő közleményeket a megrendelő dokumentálható módon (e-mail
üzenettel, vagy papíron) juttatja el. Előzetes egyeztetés során állapítják meg a felek a
szolgáltatás megkezdéséig a kapcsolattartóik elérhetőségét. A Kft. vállalja, hogy az általa
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kijelölt kapcsolattartó vagy helyettesítője folyamatos elérhetőségét biztosítja, mind az
intézmények, mind az Önkormányzat kapcsolattartója számára.
13.) Az intézmények szükséges és indokolt igényeihez mérten a Kft. vállalja a
feladatellátást, illetve kötelezi magát arra, hogy az étkeztetés szervezésével az intézményi
tevékenység zavartalanságát garantálja.
II.

A szerződés tartama, felülvizsgálata

1)

Jelen szerződést a felek 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik.

2)
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító kijelenti, hogy a Kft. közhasznú
tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-ában foglaltak alapján az
Önkormányzatnak kell ellátnia.
3) Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzési tevékenységet a Kft. a speciális, egyes betegség
csoportokhoz ill. érzékenységre tekintettel összeállított étrenddel segíti. A hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítését és a közhasznú szervezetek számára
biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatásokat - pedig
alkalomszerűen, karitatív célú étkeztetéssel látja el.
4) Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Alapító, kijelenti, hogy a Kft. üzletszerű
gazdasági tevékenységét kizárólag a közhasznú tevékenység céljainak megvalósítása
érdekében végzi. Ezen célok elérését az üzletszerű gazdasági tevékenységek nem
veszélyeztethetik.
5.)
A Kft. köteles biztosítani a szerződés szerinti szolgáltatás folyamatosságát addig, amíg
erre az esetleges új szerződő fél írásban kötelezettséget nem vállal.
6)
A közétkeztetés biztosítása érdekében a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására
vonatkozó kötelezettség a szerződés lejártának, ill. felmondásának esetére is terheli a Kft.-t,
amíg az Önkormányzat nem köt szerződést a jelenlegi, ill. egy másik szolgáltatóval.
7)
A Kft. jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az ellátottak személyes adatainak
védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismeri, és azokat betartja, illetve betarttatja.
8)
A Kft. vállalja, hogy a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakértelemmel,
illetve alkalmazási feltételekkel rendelkező megfelelő munkaerő alkalmazásával látja el
feladatát.
A Kft. a dolgozói által okozott szándékos vagy gondatlan károkozásért teljes körű és korlátlan
felelősséget vállal. A Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt saját felelősségére vehet
igénybe.
9)
A Kft. kijelenti, hogy lejárt köztartozása nincs, és tudomásul veszi, hogy a jelen
szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak alvállalkozásba adása az Önkormányzat előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
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10)
Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátását a Kft. nem vagy nem
megfelelően teljesíti, akkor az Önkormányzatot megilleti a rendkívüli felmondás joga. A
rendkívüli felmondás annak írásbeli közlésétől számított 30. nappal lép hatályba.
A rendkívüli felmondás joga a Kft.-t nem illeti meg.
III.

A Kft. részére a működéshez szükséges feltételek biztosítása

1.)
Az intézményi étkeztetés ellátására a Kft. és az érintett felek közötti külön
megállapodások rendelkezései az irányadóak az alábbi étkeztetést, főzést biztosító ingatlanok
használata tekintetében:
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény:
a 2283/1. hrsz.-ú, a valóságban Tiszavasvári, Gombás András u. 8B. sz., a 20795/3.
hrsz.-ú, a valóságban az Ifjúság u. 8. sz., a 755. hrsz.-ú, a valóságban a Vasvári Pál u. 67/a.
sz., a 736 hrsz.-ú, a valóságban az Egység u. 4. F-G szám alatti tálalókonyhákra vonatkozóan.
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola:
a 20795/3. hrsz.-ú, a valóságban Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. sz. alatti főzőkonyhára, a
két bejáratú garázsból egy gépkocsiállásra, a 822/2/A/2. hrsz.-ú, a valóságban a Vasvári Pál u.
97/A. sz. alatti tálalókonyhákra vonatkozóan.
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium:
a tiszavasvári 2835 hrsz-ú, a valóságban a Hétvezér u. 19. sz. alatti tálalókonyhára
vonatkozóan.
Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és
Kollégiuma:
A 2443 hrsz-ú, a valóságban a Tiszavasvári, Petőfi u. 1. sz. alatti főzőkonyhára vonatkozóan.
2.) A Kft. az Önkormányzat részére évente egyszer írásbeli beszámolót készít.
IV.

Záró rendelkezések

1)
Jelen Szerződést a Felek magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései
irányadóak.
2)
Felek bármely jogvita esetére megállapodnak abban, hogy ezt elsősorban egymás
között nemperes úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén - a pertárgy értékétől
függően - a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
3.)
Jelen szerződés 2022. január 1. napjától érvényes, és a korábbi 2021. július 1. napjától
megkötött, a 165/2021 (VI.14.) PM határozattal elfogadott étkeztetési szerződés megszűnik.
Tiszavasvári, 2022.. ………

Tiszavasvári, 2022. …………..

…………………………………….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester

……………………………………………
TIVA-Szolg Nonprofit Kft
képviseli:
dr. Groncsák Andrea ügyvezető
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Tiszavasvári, 2022. …………….
…………………………………………………
pénzügyi ellenjegyző
Tiszavasvári, 2022. …………….
………………………………………….
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
képviseli:
Moravszki Zsoltné intézményvezető

Tiszavasvári, 2022. …………….
…………………………………….
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
képviseli:
Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
A jelen szerződésben foglaltakat tudomásul veszem:
Nyíregyháza, 2022. …………..
……………………………………………………………….
Nyíregyházi Szakképzési Centrum,
képviseli:
Pájer Attila
kancellár
Nyíregyháza, 2022. …………..
……………………………………………………………………………….
Nyíregyházi Tankerületi Központ
képviseli:
Gaszperné Román Margit igazgató
Nyíregyháza, 2022. …………..
……………………………………………………………………………….
Esélytér Intézményfenntartó
képviseli:
Nemes Ágnes
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1. sz. melléklet
A KFT. ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉSEK IDŐPONTJAI*
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény:
- tízórai:
8:00-9:00
Útvonal: Ifjúság u., Vasvári Pál u., Egység u.,
- ebéd:
11:00-12:30 Útvonal: Ifjúság u., Vasvári Pál u., Egység u.
- uzsonna:
Ebéddel együtt biztosítva
Tiszavasvári Általános Iskola:
Ifjúság u. 8. sz.:
- tízórai:
9:40
- ebéd:
11:30 -14:00
- uzsonna:
15:15 -16:00
Vasvári Pál u. 95. sz.:
- tízórai:
8:00
- ebéd:
11:30 -14:00
- uzsonna:
ebéddel együtt biztosítva
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és
Kollégiuma
Petőfi u.1. sz.:
- reggeli:
6:00-7:30
- ebéd:
11:30-14:30
- vacsora:
18:30-19:30
Hétvezér u. 19.:
- ebéd:

12:30-14:30

Magiszter Óvoda:
Petőfi u. 8. sz:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

7:30
11:15
Ebéddel együtt biztosítva

Petőfi u. 24. sz.:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

7:45
11:30
Ebéddel együtt biztosítva

Magiszter Iskola:
Kossuth u. 76. sz.:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna:

8:40
11:30
ebéddel együtt biztosítva

* Az étkeztetések időpontjai az intézményvezetők kérésére rendkívüli esetekben eltérhetnek a
fentiektől
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Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a fogorvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
45/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A fogorvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII tv. 5.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében
az alábbi határozatot hozza:
1.Kezdeményezi, hogy Tiszavasváriban az egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi
ügyeleti ellátás az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 14. szám) kötött feladatellátási megállapodás alapján kerüljön biztosításra.
2.Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási megállapodás megkötéséhez szükséges
egyeztetések lefolytatására.
Határidő: 1. és 2. pont esetében azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

3.Felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátási megállapodást terjessze a képviselő-testület
elé.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozás időpontjának
meghatározásáról
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
46/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési évre történő
beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület
1.) a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe történő beiratkozás időpontját 2022.
április 20-22. közötti időszakra, naponta 10:00 és 16:00 óra között jelöli ki. A beiratkozás
helye: a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény székhelye (4440 Tiszavasvári, Ifjúság
u. 8.).
2.) felkéri a polgármestert, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §
(1a) bekezdésében előírtaknak megfelelve – a határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal – az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről gondoskodjon az önkormányzat
honlapján.
Határidő: 2022. március 20.

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester
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3.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse az
érintett intézmény vezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester

4.) Felkéri a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjét, hogy az óvodai beiratkozás
idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló közlemény
közzétételéről az óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon
gondoskodjon.
Határidő: azonnal

Felelős: TEOI intézményvezetője
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46/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat melléklete

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
A TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNYBE
a 2022/2023-as NEVELÉSI ÉVRE
ÓVODAI BEIRATÁS
IDŐPONTJA:
2022. április 20-22. közötti időtartam, naponta 10:00-16:00 óra között

HELYSZÍNE:
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Fülemüle Zöld Óvoda
(4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)
Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,
- a gyermek TAJ kártyája
Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek közül - a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja.
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2022. május 22-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat
Tiszavasvári Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A
jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
103

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § alapján:
8. § (1)Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelésoktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A
szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében
kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő,
továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános
járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban
részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a
kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Tárgy (9.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
ebrendészeti
feladatellátási
megkötéséről
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

megállapodás

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2022. (II. 24.) Kt. számú
határozata
Ebrendészeti feladatellátási megállapodás megkötéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ebrendészeti feladatellátási
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Dönt arról, hogy a határozat 1. mellékletét képező ebrendészeti feladatellátási
megállapodást elfogadja:
2. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett feleket és
gondoskodjon a szerződés mindenki által történő aláírásáról.
Határidő: 2022. március 1.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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47/2022. (II. 24.) Kt. számú határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS
Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátására

Amely létrejött egyrészt Somogyi Krisztián egyéni vállalkozó, a Hevesi Ebrendészeti Telep
ügyvezetője (egyéni vállalkozói igazolvány száma: 14819697, adószáma: 65306493-2-30,
székhelye: 3360 Heves, Munkácsy Mihály út 19., a továbbiakban: Vállalkozó), másrészt
Tiszavasvári Város Önkormányzata (képviseli: Szőke Zoltán polgármester, 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, PIR szám: 732462, a
továbbiakban: Önkormányzat)
és a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (képviseli: dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15404761-2-15, PIR szám: 404761) között,
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben meghatározott (a
továbbiakban: Ávtv.) kötelező önkormányzati feladatellátást, Tiszavasvári Város belterületén
a kóbor állatok befogását, valamint a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával
és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021.
(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján az Önkormányzat
feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátását az Önkormányzat ebrendészeti
telepet működtető Vállalkozóval biztosítja jelen szerződés keretei között az alábbiakban:
1) Az Ávtv.-ben meghatározott jegyzői állatvédelmi hatósági feladatok ellátására - kóbor
állat tulajdonjogának átruházása, végleges elhelyezése, valamint életének megengedett
módon történő kioltása – szintén jelen szerződés rendelkezései irányadóak, azzal,
hogy a Vállalkozó vállalja ezen feladatok ellátását is, azokban a jegyzővel
együttműködik.
2) Vállalkozó kijelenti, hogy a Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, illetve
legkésőbb a Korm. rendeletben biztosított határidőre – 2022. június 30. – az
ebrendészeti telep működésére és az állatok elhelyezésére vonatkozó feltételeket
teljesíti, különös tekintettel a Korm. rendeletben előírt állatok nyilvántartására és a
telep működtetésére vonatkozó feltételekre.
3) Vállalkozó kijelenti, és vállalja, hogy megállapodás szerinti feladat teljesítéséhez
megfelelő gyakorlattal, szakértelemmel, tapasztalattal, és a feladat ellátásához
szükséges engedélyekkel a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik.
4) A Vállalkozó vállalja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon az
ebrendészeti tevékenység ellátását és a település belterületének szükség szerinti
rendszeres, de legalább kéthetenkénti rendszerességgel történő bejárását az ott
található kóbor állatok felderítése érdekében, továbbá azt, hogy lakossági bejelentés
alapján is kimegy a helyszínre.
5) A Vállalkozó vállalja az alábbiak teljesítését:
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a kóbor állat befogását a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentést
követő 24 órán belül meg kell kísérelnie, és sikertelen befogás esetén a kóbor állat
befogását 24 órán belül ismételten meg kell kísérelnie,
b) közintézmény 100 méteres körzetében előforduló vagy a lakosságra fenyegetést
jelentő kóbor állat fogását haladéktalanul, de legkésőbb 4 órán belül meg kell
kísérelnie, és a befogási kísérletet mindaddig folytatni kell, amíg az eredményre
nem vezet.
a)

6) Az Önkormányzat vállalja, hogy az előző pontokban leírt feladatok ellátásáért a
Vállalkozó részére havonta 300.000 Ft + ÁFA összegű díjat megfizeti a Vállalkozó
OTP Bank Zrt-nél vezetett 11739047-20023096-00000000 számú számlaszámára, a
számla kiállítását követő nyolc napon belül.
Ezen havidíj tartalmazza a Vállalkozó összes felmerült költségét (befogás, szállítás,
állategészségügyi szolgáltatások biztosítása, tartás). Plusz költségeket az
önkormányzat részére nem számol fel.
Ezen havidíj tartalmazza jelen szerződés 5.a) és b) pontjaiban leírt rendkívüli eseteket
is.
7) Jelen Megállapodást a Felek 2022. március 1. napjától határozatlan időre kötik azzal,
hogy azt bármelyik Fél hatvan napos felmondási idővel felmondhatja a másik Félhez
intézett írásbeli nyilatkozatával.
8) A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban,
amennyiben a másik Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét
súlyosan megszegi és írásos felszólításra sem orvosolja.
9) A Felek a kapcsolattartás formáját az alábbiak szerint határozzák meg:
-

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe:
Somogyi Krisztián, +36703632063, megfoglak76@gmail.com
Önkormányzat részéről a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe:
Fodor István közterület-felügyelő,
+36305894260, kozteruletfelugyelo@tiszavasvari.hu;
Horváth Tímea igazgatási ügyintéző,
+36305623234, horvath.timea@tiszavasvari.hu

10.) Adatvédelem, átláthatóság
Megrendelő (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja a
Vállalkozót, 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. Adatkezelő
tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződésben rögzített adataikat a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség
teljesítése érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a
kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik.
Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási
ideig tárolhatók. A Vállalkozónak joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá
vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
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korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. A Vállalkozó jelen
szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján
Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje.
Megrendelő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről szóló
nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdés …. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről szóló
nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
szerződés fennállása alatt e téren változás következik be, azt kötelező haladéktalanul a
Megrendelő felé jelezni.
Vállalkozó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság
jogképes, bejegyzett és az ajánlatban benyújtott adataiban változás nem történt, és a
jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.
11.) Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ávtv., a Korm. rendelet és
a Ptk. szabályai az irányadók.
Tiszavasvári, 2022. február ….

……………………………
Szőke Zoltán
polgármester

…………………………
Somogyi Krisztián
Vállalkozó
……………………………
Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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Tárgy (10.np.):

Előterjesztés az EKIK által benyújtott pályázatok utólagos
jóváhagyásáról
Szőke Zoltán polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
48/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
Az EKIK által benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EKIK által benyújtott pályázatok
utólagos jóváhagyásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1.Jóváhagyja az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Vasvári Pál Múzeum
intézményegysége által az Agrárminisztérium HUNG-2022. pályázati felhívására a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására benyújtott, önerőt nem igénylő pályázatot. A
pályázat keretében igényelt támogatás összege 4.000.000,- Ft
2.Jóváhagyja az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Találkozások Háza
intézményegysége által a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma által
meghirdetett pályázati felhívásra benyújtott, 205132/133 altéma kódszámú, önerőt nem
igénylő pályázatot. A pályázat keretében igényelt támogatás összege 1.000.000,- Ft.
Határidő: 1. és 2. pont esetében azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

3.Felkéri az EKIK intézményvezetőjét, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Határidő: azonnal

Felelős: Kulcsár Lászlóné intézményvezető
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Tárgy (11.np.):

Előterjesztés Kompár László 2021. évi tevékenységével kapcsolatos
hulladékgazdálkodási jelentésről
Szőke Zoltán polgármester
Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
49/2022. (II. 24.) Kt. számú
határozata
Kompár László 2021. évi tevékenységével kapcsolatos hulladékgazdálkodási jelentésről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:
I.
Elfogadja a Kompár László vállalkozó által benyújtott 2021. évi hulladékgazdálkodási
jelentést.
II.

Felkéri a polgármestert, hogy fentiekről tájékoztassa vállalkozót.
Határidő: azonnal

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

Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ alapító okiratának módosításáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának
módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az
önkormányzat által fenntartott Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az alapító okirat költségvetési szerv illetékessége, működési területe 4.5. pontjában
foglalt táblázat 8. sorában az „idős, fogyatékos személyek otthona ” szövegrész helyébe
az „ idősek, - demensek, fogyatékkal élő személyek bentlakásos ellátása” szöveg lép.

idősek -, demensek, fogyatékkal élő személyek Magyarország közigazgatási területe
bentlakásos ellátása

2.

Az alapító okirat költségvetési szerv illetékessége, működési területe 4.5. pontjában
foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

tanyagondnoki szolgálat

Tiszavasvári -, Józsefháza településrész
közigazgatási területe
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3.

2

Az alapító okirat költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyára
vonatkozó 5.2. pontjába foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

munkaviszony

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

4.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való
átvezetését.

5.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ intézményvezetőjét tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.

Határidő: döntés után 8 nap

Felelős: Szőke Zoltán polgármester és
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
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50/2022.(II.24.) Kt. határozat 1. sz. melléklete
Okirat száma: TPH/1897-3/2022.

Módosító okirat
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ, Tiszavasvári Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2021. október 15. napján kiadott, TPH/2120/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.
§-a alapján – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2022. (II.24.)
Kt. számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat költségvetési szerv illetékessége, működési területe 4.5. pontjában foglalt
táblázat 8. sorában az „idős, fogyatékos személyek otthona ” szövegrész helyébe az „
idősek-, demensek, fogyatékkal élő személyek bentlakásos ellátása” szöveg lép.

idősek -, demensek, fogyatékkal élő személyek Magyarország közigazgatási területe
bentlakásos ellátása
2.

Az alapító okirat költségvetési szerv illetékessége, működési területe 4.5. pontjában foglalt
táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

tanyagondnoki szolgálat

3.

2

Tiszavasvári -, Józsefháza településrész
közigazgatási területe

Az alapító okirat költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyára
vonatkozó 5.2. pontjába foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

munkaviszony

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Tiszavasvári, 2022. időbélyegző szerint

P.H.

Szőke Zoltán
polgármester

120

50/2022.(II.24.) Kt. számú határozat 2. sz. melléklete
Okirat száma: TPH/1897-4/2022.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Kornisné Liptay
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
1.1.2. ................................................................................................................................r
övidített neve: Kornisné Központ
1.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv
1.2.1. ................................................................................................................................s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.
1.2.2. ................................................................................................................................t
elephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Étkeztetés, idősek nappali ellátása, családés gyermekjóléti szolgálat, család- és
gyermekjóléti központ

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.

2

Támogató Szolgálat

4440 Tiszavasvári, Ady E. utca 8.

3

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 6.

2. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1.
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2.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata
2.2.2. ................................................................................................................................s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

2.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás
Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központja

4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.

3. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. ................................................................................................................................m
egnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. ................................................................................................................................s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Tiszavasvári Város Önkormányzata
3.2.2. ................................................................................................................................s
zékhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

4. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény szakmai programjában meghatározott
szociális-, és gyermekvédelmi alapellátások. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján ellátott feladat.
4.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1 Szociális alapellátások: Étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, idősek-, fogyatékos személyek
otthona,
4.3.1.1 Étkeztetés
Feladata: A szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés
biztosítása, amennyiben önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan,
vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.
4.3.1.2 Házi segítségnyújtás
Feladata: a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
4.3.1.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Feladata: A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
4.3.1.4 Támogató szolgáltatás
Feladata: A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson
kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
4.3.1.5 Nappali ellátás – Idősek klubja
Feladata: A hajléktalan személyek és, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napközbeni étkeztetését.
4.3.2 Szociális intézményi ellátás: Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
4.3.2.1 Fogyatékos ápoló-gondozó otthoni ellátás (székhelyen végzett tevékenység)
4.3.2.2 Idősek ápoló-gondozó otthoni ellátás (székhelyen végzett tevékenység)
4.3.2.3 Egészségügyi ápolás bentlakással: az egészségi állapot javítását, az egészség
megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését,
a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő
részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal
összefüggő feladatok ellátása.
4.3.2.4 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás: az idősek otthonában ápolással, az
utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással,
bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.
4.3.2.5 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
4.3.3 Gyermekvédelmi alapellátások
4.3.3.1 Család- és gyermekjóléti központ: Család- és gyermekjóléti központnak az a
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként
működik. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. §, a 40. § (2)
bekezdése és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
(Szt.) 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek
családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos
speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe
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tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységet lát el; szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti
szolgálatok számára.
4.3.3.2 Család- és gyermekjóléti szolgálat: Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy
szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. A gyermekjóléti
szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
4.3.4 Településfejlesztési projektek és támogatásuk, pályázatok megvalósítása
4.3.5 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
4.3.6 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
4.4. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2

072410

Otthoni (egészségügyi) szakápolás

3

073410

Egészségügyi ápolás bentlakással

4

101110

Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

5

101211

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

6

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

7

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

8

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

9

102031

Idősek nappali ellátása

10

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív
napközbeni ellátás útján

11

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

12

104043

Család és gyermekjóléti központ

13

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

14

107052

Házi segítségnyújtás

15

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

16

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.5. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
étkeztetés

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

nappali ellátás (idősek klubja)

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

Család- és Gyermekjóléti Központ

Tiszavasvári Járáshoz tartozó települések
közigazgatási területe

házi segítségnyújtás

Tiszavasvári Város, Szorgalmatos
közigazgatási területe
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Község

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Tiszavasvári-, Tiszalök-, Rakamaz városok,
valamint Szabolcs-, Tímár-, Tiszadada-,
Tiszadob-,
Tiszaeszlár-,
Tiszanagyfalu
községek közigazgatási területe

támogató szolgálat

Tiszavasvári-, Tiszaújváros-, Tiszalök városok,
és Szorgalmatos-, Tiszadada-, Tiszadob
községek közigazgatási területe

idősek -, demensek, fogyatékkal élő személyek Magyarország közigazgatási területe
bentlakásos ellátása
tanyagondnoki szolgálat

Tiszavasvári
-,
Józsefháza
közigazgatási területe

településrész

5. ............................................................................................................... A
költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A vezetőt nyilvános pályázat alapján
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre, és
gyakorolja a munkáltatói jogokat (kinevezés, jogviszony megszüntetése, fegyelmi eljárás).
Az egyéb munkáltatói jogokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény által biztosított hatáskörben Tiszavasvári Város Polgármestere
gyakorolja. A vezető foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, azaz határozatlan idejű
közalkalmazottként történő foglalkoztatása mellett határozott idejű megbízottként látja el
a vezetői feladatokat.
5.2. ...........................................................................................................................................A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
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Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady u. 8. sz. alatti HBVSZ Zrt. és
NAK által bérelt irodák hasznosításáról
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 javasolja az első határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára. 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül
javasolja a második határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára. 3 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a harmadik határozat-tervezet
elfogadását a képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A HBVSZ ZRt. által a Tiszavasvári, Ady u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött bérleti
szerződés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület 2022. február 01. napjától módosítja a Hajdúkerületi és
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.) a
Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban bérelt négy iroda
használatára 2014. február 01. napjától kötött bérleti szerződést, mely szerint a Zrt.
részére a fenti időponttól két iroda (15,26 m2, 12,03 m2) kerül bérbe adásra a
határozat mellékletét képező szerződést módosító megállapodás szerint.
2. A Képviselő-testület – mivel a HBVSZ Zrt. víziközmű szolgáltató tevékenysége
megszűnt – felmondja a Zrt-vel kötött bérleti szerződést 2 hónapos felmondási
idővel, 2022. április 30. napjára.
3. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Zrt. ügyvezetőjét a Testület döntéséről.
4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító megállapodás aláírására.
Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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51/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat melléklete

BÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött a Képviselő-testület 51/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat alapján egyrészről
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
mint Bérbeadó, másrészről a
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
székhelye:
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.
képviseli:
Will Csaba elnökigazgató,
adószáma:
23957491-2-09
mint Bérlő között a 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám alatti Térségi Szolgáltató Házban
található önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérlete tárgyában 2014. február 01. napjától
megkötött bérleti szerződés módosítására az alábbiak szerint:
1. Az eredeti szerződés 1./ pontja 2022. február 01. napjától az alábbiak szerint módosul:
„1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi, a Tiszavasvári Város Önkormányzata
tulajdonában lévő tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.
szám alatti, egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m2 alapterületű
irodaház emeleti részén található, összesen 27,29 m2 nagyságú alábbi helyiségeket:
- 124., 125. sz. irodák (15,26 m2, 12,03 m2), melyek a szerződés mellékletét képező alaprajz
másolaton a bevonalkázott helyiségeknek felelnek meg.”
2. Az eredeti szerződés 4./ pontja 2022. február 01. napjától az alábbiak szerint módosul:
„4. A Bérlő az irodák használata után 2022. évben havonta 9.688 Ft (355 Ft/m2/hó x 27,29 m2) +
ÁFA bérleti díjat, azaz összesen 12.304 Ft, azaz Tizenkettőezer-háromszáznégy forint
bérleti díjat, valamint az 5./ pontban szereplő költségeket számla ellenében, az abban
megjelölt fizetési határidőig, de legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon belül
köteles megfizetni a Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú
költségvetési számlájára.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt
megemelje az előző év azonos hónapjához viszonyítva, a megelőző 12 hónap alatt
bekövetkezett fogyasztói árindex változás mértékével.”
3. Az eredeti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Tiszavasvári, 2022. …………..
Tiszavasvári Város Önkormányzata
bérbeadó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt.
bérlő
képv.: Will Csaba elnökigazgató
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a második 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
52/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt-vel a Tiszavasvári,
Ady u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződésről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület 2022. február 01. napjától határozatlan időtartamra bérbe
adja a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4401
Nyíregyháza,Tó u.5.), mint a tiszavasvári üzemigazgatósághoz tartozó víziközmű
üzemeltető részére a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban,
korábban a HBVSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájaként működő két (11,96 m2, 38,69
m2) irodát a határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint.
2. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Zrt. ügyvezetőjét a Testület döntéséről.
3. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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52/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata alapján
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
Bankszámla száma: 11744144-15404761
mint Bérbeadó, másrészről a
NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
székhelye:
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
képviseli:
………………………….
adószáma:
………………………….
bankszámla száma: ………………………….
mint Bérlő, a tiszavasvári üzemigazgatósághoz tartozó víziközművek üzemeltetője között, az
alábbi feltételekkel:
ELŐZMÉNY
2022. január 01. napjával a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. végzi
a Tiszavasvári Város víziközmű rendszer üzemeltetési feladatait, mellyel párhuzamosan a
HBVSZ Zrt. 2021. december 31. időponttal a víziközmű szolgáltatási tevékenység végzését
befejezte. A HBVSZ Zrt. ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársai 2022. február 01-től a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által kerülnek továbbfoglalkoztatásra, mely alapján a tevékenységük
végzéséhez szükséges irodahelyiséget a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. biztosítja részükre.
1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA, CÉLJA
1.1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi, a Tiszavasvári Város Önkormányzata
tulajdonában lévő tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.
szám alatti, egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m 2 alapterületű
irodaház emeleti részén található, összesen 50,65 m2 nagyságú helyiségeket (tárgyaló 38,69
m2, teakonyha 11,96 m2) (továbbiakban: bérlemény)
A bérlemény a bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletét képező
alaprajzon 112. és 111. számmal van jelölve.
1.2. Szerződés hatálya: Bérbeadó a bérleményt 2022. február 01. napjától határozatlan időre
adja bérbe
a Bérlő részére.
1.3. Bérlet célja: A víziközművek üzemeltetéséhez kapcsolódó ügyfélszolgálat biztosítása.
1.4. Bérlő a bérleményt az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapotnak megfelelően veszi
bérbe.
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2. BÉRLETI ÉS EGYÉB DÍJ
2.1. Bérlő a bérlemény használata után 2022. évben havonta 17.980 Ft (355 Ft/m2/hó x 50,65 m2)
+ ÁFA bérleti díjat, azaz összesen 22.835 Ft, azaz Huszonkettőezer-nyolcszázharmincöt forint
bérleti díjat, valamint a 2.2. pontban szereplő költségeket számla ellenében, az abban
megjelölt fizetési határidőig, de legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon
belül köteles megfizetni a Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú
költségvetési számlájára.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt
megemelje az előző év azonos hónapjához viszonyítva, a megelőző 12 hónap alatt
bekövetkezett fogyasztói árindex változás mértékével.
2.2. Felek megállapítják, hogy a Bérlő a bérleti díjon kívül köteles megfizetni a bérlemény
használattal kapcsolatban felmerülő költségeket az alábbiak szerint:
2.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő teljes mértékben megfizeti az általa
kizárólagosan használt helyiségekhez kapcsolódó mindennemű költséget a kiállított
közüzemi számlák alapján (fűtés, villamos energia, a Bérlő által foglalkoztatott 3 fő
dolgozói létszám alapján számított vízdíjköltség, valamint a Bérlő által foglalkoztatott
dolgozói létszám arányában számított hulladékszállítási díj).
2.2.2. Bérlő vállalja, hogy az 2.2.1. pontban meghatározott költségviselés mellett megfizeti az
épület üzemeltetése során felmerülő összes közös költségnek – azaz a közös helyiségek
fűtési-, villamos energia költségének, a felvonó üzemeltetési költségének - a kizárólagosan
használt helyiségek alapterületével arányos mértékét.
2.3. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény közüzemi díjai a Bérbeadó által kijelölt energetikus
szakember által – a villany esetében a beépített teljesítmény és üzemidő, fűtés esetében a légm3
alapján – a közműszolgáltatók által kibocsátott számlák figyelembe vételével kerül
meghatározásra.
3. BÉRBEADÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
3.1 Bérbeadó vállalja, hogy gondoskodik:
a) az épület karbantartásáról,
b) az épület központi berendezéseinek üzemképes állapotáról,
c) az épület állagában a rendeltetésszerű használat során keletkező hibák, hiányosságok
megszüntetéséről.
3.2. A szükséges karbantartási és felújítási munkavégzések idejét a Bérbeadó a Bérlővel minden
esetben előzetesen egyeztetni köteles oly módon, hogy ezek a Bérlő tevékenységét lehetőség
szerint ne akadályozzák, indokolatlanul ne nehezítsék.
3.3. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérlet egész időtartama alatt szerződésszerű
használatra alkalmas, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőt a kizárólagos
és zavartalan használatban akadályozza.
3.4. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a Bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt – saját költségén – telefon és internet
fővonala(ka)t igényeljen és működtessen a bérleményben,
b) a bérleményben található ingóságra vagyonbiztosítást kössön,
c) a Bérlő a bérleti jogviszony időtartamára a bérleményt hivatalos helyiségként használja, és
akként feltüntesse.
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4. BÉRLŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Bérlő köteles:
a) a bérleményt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, ideértve a tartozékait,
felszereléseit, az épület központi berendezéseit is,
b) gondoskodni a bérlemény állagában, a nem rendeltetésszerű használat következtében
keletkezett hibák, hiányosságok saját költségen történő kijavításáról,
c) gondoskodni a bérleményben lévő világítótestek elhasználódott izzóinak, fénycsöveinek
saját költségen történő cseréjéről,
d) bérleményre vonatkozó bérleti díjat, közműköltségét és az összes közös költségnek a
kizárólagosan használt helyiség alapterületével arányos mértékét határidőben megfizetni.
4.2. Bérlő bármilyen felújítást, átalakítást csak a Bérbeadóval kötött előzetes írásbeli
megállapodás alapján végezhet el.
Ha a Bérbeadó a felújítási munkálatokhoz előzetesen írásban nem járult hozzá, akkor
követelheti az eredeti állapot helyreállítását, kivéve, ha a felújítás a rendeltetésszerű
használathoz elengedhetetlen és halaszthatatlan, ebben az esetben a Bérbeadó nem követelheti
a felújítás költségeinek megtérítését. A bérleti szerződés megszűnésekor a felújítási munkák
ellenértékére a Bérlő nem tarthat igényt.
4.3. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy
a) a bérleti jogviszony alatt a bérleményt jó gazda gondosságával használja,
b) azt nem adja bérbe,
c) egyéb módon nem terhelheti meg,
d) a bérleményre és az épület egészére vonatkozó vagyon-, tűz- és balesetvédelmi
szabályokat betartja.
5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérbeadó által a jelen szerződés hatálya alatt esetlegesen
végzendő felújítási, karbantartási munkálatok miatt a Bérlő a bérlemények valamelyikét nem
tudja használni, úgy arra a kieső időre a jelen szerződés szerinti bérleti díj és a bérlemény
használatával kapcsolatos egyéb költség arányos része jár a Bérbeadónak. Amennyiben a jelen
pontban meghatározott okok miatt a Bérlő a bérleményt sem tudja használni, úgy a kieső időre
bérleti díj a Bérbeadónak nem jár.
6. 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.
7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
7.1. Felek írásbeli közös megegyezése alapján bármikor.
7.2. Bármelyik fél jogosult jelen bérleti szerződést 30 napos felmondási idővel, a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal, rendes felmondással megszüntetni.
7.3 Automatikusan megszűnik a bérleti szerződés az 1.3. pontban meghatározott bérlet
céljának
megszűnésével.
7.4. A Bérbeadó írásban, rendkívüli felmondással:
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7.4.1. a Bérlő bármilyen szerződésszegő magatartása esetén – kivéve az azonnali hatályú
felmondásra jogosító szerződésszegés eseteit – Bérbeadó írásbeli felszólítása átvételét
követő 8 napon belül nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, a
Bérbeadó további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a
jogviszonyt, a felmondás közlését követő hónap utolsó napjával.
7.4.2. ha a Bérlő bérleti díj, vagy a Bérlőt terhelő költségek és terhek 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.
7.5. Bérbeadó írásban, azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni a Bérlő
jogellenes magatartása, súlyos szerződésszegése esetén, a felmondás közlésének napjával.
Felek Bérlő súlyos szerződésszegésének tekintik különösen az alábbi esetet:
 A bérlemény szerződésellenes, rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó karbantartás
elmulasztása veszélyezteti a bérlet tárgyát, rendeltetésszerű használatra alkalmasságát;
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontja
szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében bekövetkező, e ponttól eltérő
változása, ugyanezen törvény 11. § (12) bekezdésében meghatározottak alapján;
7.6. 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 a bérlemény használatában.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése
esetén a Bérlő cserehelyiség biztosítására nem tarthat igényt.
9. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviselőik személyében vagy adataikban
bekövetkező változás esetén 15 napon belül a másik felet írásban értesítik.
10. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos minden nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levél, személyes kézbesítés, e-mail – útján
juttatják el egymásnak.
11. 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.
12. 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 rendelkezései az
irányadóak.
13. Bérbeadó (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja Bérlőt, 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. Adatkezelő tájékoztatja a Bérlőt, hogy jelen szerződésben
rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból
eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja a Bérlőt,
hogy a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából
rendelkezik. Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott
irattárazási ideig tárolhatók. A Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá
vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
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korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. A Bérlő jelen szerződés
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő
személyes adatait a fent említettek szerint kezelje.
Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt
akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk.
Tiszavasvári, 2022. ………………………..……...

Tiszavasvári Város Önkormányzata
bérbeadó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
bérlő
képv.: ……………………..
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a harmadik 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
53/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák
bérletére kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület 2022. február 01. napjától határozatlan időtartamra bérbe
adja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (1115 Budapest, Bartók B. út 105-113.)
részére a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Ház emeleti részén
lévő két irodát (11,5 m2, 22,45 m2) a határozat mellékletét képező bérleti szerződés
szerint.
2. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát a
Testület döntéséről.
3. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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53/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat melléklete
BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata alapján
Tiszavasvári Város Önkormányzata
székhelye:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli:
Szőke Zoltán polgármester
Bankszámla száma: 11744144-15404761
mint Bérbeadó, másrészről a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
székhelye:
1115 Budapest, Bartók B. út 105-113.
képviseli:
……………………………..
adószáma:
18399257-1-43
bankszámla száma: OTP Bank Nyrt. 11749008-20189581-00000000
mint Bérlő között a 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám alatti Térségi Szolgáltató Házban
található önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérlete tárgyában, az alábbiak szerint:
ELŐZMÉNY
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. február 01. napjától 2022. január 31. napjáig bérleti
szerződést kötött a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával az
önkormányzati tulajdonú Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi Szolgáltató Házban található
két irodahelyiség bérletére ügyfélszolgálati tanácsadói tevékenység céljára. A bérlő megnevezése
névváltozást követően Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA, CÉLJA
1.1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi kizárólagos használatra, a Tiszavasvári Város
Önkormányzata tulajdonában lévő tiszavasvári 2866 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Ady
Endre u. 8. szám alatti, egyéb épület, Térségi Szolgáltató Ház megnevezésű, 4333 m2
alapterületű irodaház emeleti részén található, összesen 34 m2 nagyságú irodákat (11,5 m2,
22,45 m2) (továbbiakban: bérlemény), valamint Bérbeadó biztosítja az irodahelyiség
rendeltetésszerű használatához szükséges, a Bérlő nem kizárólagos használatába átadott
előteret és mellékhelyiséget (WC).
A bérlemény a bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletét képező
alaprajzon 117. és 118. számmal van jelölve.
1.2. Szerződés hatálya: Bérbeadó a bérleményt 2022. február 01. napjától határozatlan időre
adja bérbe
a Bérlő részére.
1.3. Bérlet célja: Falugazdász ügyfélszolgálati tanácsadás biztosítása.
1.4. Bérlő részére a bérlemény nem kerül átadásra, tekintettel arra, hogy a bérleményt jelen bérleti
szerződés megkötését megelőzően is a Bérlő használta, ezért nem készül átadás-átvételi
jegyzőkönyv.
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2. BÉRLETI ÉS EGYÉB DÍJ
2.1. Bérlő a bérlemény használata után 2022. évben havonta 12.070 Ft (355 Ft/m2/hó x 34 m2) +
ÁFA bérleti díjat, azaz összesen 15.329 Ft, azaz Tizenötezer-háromszázhuszonkilenc forint
bérleti díjat, valamint a 2.2. pontban szereplő költségeket számla ellenében, az abban
megjelölt fizetési határidőig, de legkésőbb a számla kézhez vételétől számított 8 napon
belül köteles megfizetni a Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú
költségvetési számlájára.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja, és azt
megemelje az előző év azonos hónapjához viszonyítva, a megelőző 12 hónap alatt
bekövetkezett fogyasztói árindex változás mértékével.
2.2. Felek megállapítják, hogy a Bérlő a bérleti díjon kívül köteles megfizetni a bérlemény
használattal kapcsolatban felmerülő költségeket az alábbiak szerint:
2.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő teljes mértékben megfizeti az általa
kizárólagosan használt helyiségekhez kapcsolódó mindennemű költséget a kiállított
közüzemi számlák alapján (fűtés, villamos energia, a Bérlő által foglalkoztatott 1 fő
dolgozói létszám alapján számított vízdíjköltség, valamint a Bérlő által foglalkoztatott
dolgozói létszám arányában számított hulladékszállítási díj).
2.2.2. Bérlő vállalja, hogy az 2.2.1. pontban meghatározott költségviselés mellett megfizeti az
épület üzemeltetése során felmerülő összes közös költségnek – azaz a közös helyiségek
fűtési-, villamos energia költségének, a felvonó üzemeltetési költségének - a kizárólagosan
használt helyiségek alapterületével arányos mértékét.
2.3. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény közüzemi díjai a Bérbeadó által kijelölt energetikus
szakember által – a villany esetében a beépített teljesítmény és üzemidő, fűtés esetében a légm 3
alapján – a közműszolgáltatók által kibocsátott számlák figyelembe vételével kerül
meghatározásra.
3. BÉRBEADÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
3.1 Bérbeadó vállalja, hogy gondoskodik:
a) az épület karbantartásáról,
b) az épület központi berendezéseinek üzemképes állapotáról,
c) az épület állagában a rendeltetésszerű használat során keletkező hibák, hiányosságok
megszüntetéséről.
3.2. A szükséges karbantartási és felújítási munkavégzések idejét a Bérbeadó a Bérlővel minden
esetben előzetesen egyeztetni köteles oly módon, hogy ezek a Bérlő tevékenységét lehetőség
szerint ne akadályozzák, indokolatlanul ne nehezítsék.
3.3. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a bérlet egész időtartama alatt szerződésszerű
használatra alkalmas, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőt a kizárólagos
és zavartalan használatban akadályozza.
3.4. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a Bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt – saját költségén – telefon és internet
fővonala(ka)t igényeljen és működtessen a bérleményben,
b) a bérleményben található ingóságra vagyonbiztosítást kössön,
c) a Bérlő a bérleti jogviszony időtartamára a bérleményt hivatalos helyiségként használja, és
akként feltüntesse.
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4. BÉRLŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Bérlő köteles:
a) a bérleményt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, ideértve a tartozékait,
felszereléseit, az épület központi berendezéseit is,
b) gondoskodni a bérlemény állagában, a nem rendeltetésszerű használat következtében
keletkezett hibák, hiányosságok saját költségen történő kijavításáról,
c) gondoskodni a bérleményben lévő világítótestek elhasználódott izzóinak, fénycsöveinek
saját költségen történő cseréjéről,
d) bérleményre vonatkozó bérleti díjat, közműköltségét és az összes közös költségnek a
kizárólagosan használt helyiség alapterületével arányos mértékét határidőben megfizetni.
4.2. Bérlő bármilyen felújítást, átalakítást csak a Bérbeadóval kötött előzetes írásbeli
megállapodás alapján végezhet el.
Ha a Bérbeadó a felújítási munkálatokhoz előzetesen írásban nem járult hozzá, akkor
követelheti az eredeti állapot helyreállítását, kivéve, ha a felújítás a rendeltetésszerű
használathoz elengedhetetlen és halaszthatatlan, ebben az esetben a Bérbeadó nem követelheti
a felújítás költségeinek megtérítését. A bérleti szerződés megszűnésekor a felújítási munkák
ellenértékére a Bérlő nem tarthat igényt.
4.3. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) a bérleti jogviszony alatt a bérleményt jó gazda gondosságával használja,
b) azt nem adja bérbe,
c) egyéb módon nem terhelheti meg
d) a bérleményre és az épület egészére vonatkozó vagyon-, tűz- és balesetvédelmi
szabályokat betartja.
5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérbeadó által a jelen szerződés hatálya alatt esetlegesen
végzendő felújítási, karbantartási munkálatok miatt a Bérlő a bérlemények valamelyikét nem
tudja használni, úgy arra a kieső időre a jelen szerződés szerinti bérleti díj és a bérlemény
használatával kapcsolatos egyéb költség arányos része jár a Bérbeadónak. Amennyiben a jelen
pontban meghatározott okok miatt a Bérlő a bérleményt sem tudja használni, úgy a kieső időre
bérleti díj a Bérbeadónak nem jár.
6. 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.
7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
7.1. Felek írásbeli közös megegyezése alapján bármikor.
7.2. Bármelyik fél jogosult jelen bérleti szerződést 30 napos felmondási idővel, a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal, rendes felmondással megszüntetni.
7.3 Automatikusan megszűnik a bérleti szerződés az 1.3. pontban meghatározott bérlet
céljának
megszűnésével.
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7.4. A Bérbeadó írásban, rendkívüli felmondással:
7.4.1. a Bérlő bármilyen szerződésszegő magatartása esetén – kivéve az azonnali hatályú
felmondásra jogosító szerződésszegés eseteit – Bérbeadó írásbeli felszólítása átvételét
követő 8 napon belül nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, a
Bérbeadó további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a
jogviszonyt, a felmondás közlését követő hónap utolsó napjával.
7.4.2. ha a Bérlő bérleti díj, vagy a Bérlőt terhelő költségek és terhek 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.
7.5. Bérbeadó írásban, azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni a Bérlő
jogellenes magatartása, súlyos szerződésszegése esetén, a felmondás közlésének napjával.
Felek Bérlő súlyos szerződésszegésének tekintik különösen az alábbi esetet:
 A bérlemény szerződésellenes, rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó karbantartás
elmulasztása veszélyezteti a bérlet tárgyát, rendeltetésszerű használatra alkalmasságát;
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 3. § (1) bekezdésének 1. pontja
szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében bekövetkező, e ponttól eltérő
változása, ugyanezen törvény 11. § (12) bekezdésében meghatározottak alapján;
7.6. 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 a bérlemény használatában.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése
esetén a Bérlő cserehelyiség biztosítására nem tarthat igényt.
9. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviselőik személyében vagy adataikban
bekövetkező változás esetén 15 napon belül a másik felet írásban értesítik.
10. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos minden nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levél, személyes kézbesítés, e-mail – útján
juttatják el egymásnak.
11. 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.
12. 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 rendelkezései az
irányadóak.
13. Bérbeadó (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja Bérlőt, 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. Adatkezelő tájékoztatja a Bérlőt, hogy jelen szerződésben
rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból
eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja a Bérlőt,
hogy a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából
rendelkezik. Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott
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irattárazási ideig tárolhatók. A Bérlőnek joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől 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 adatait a fent említettek szerint kezelje.
Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt
akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk.
Tiszavasvári, 2022. ………………………..……...

Tiszavasvári Város Önkormányzata
bérbeadó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
bérlő
képv.: ……………………..
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Tárgy (14.np.):
Előterjesztés Csikós Gergő Tiszavasvári, Hősök u. 50. sz. alatti
lakos haszonbérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelméről
Előadó:
Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő
Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
Csikós Gergő Tiszavasvári, Hősök u. 50. sz. alatti lakos haszonbérleti szerződés
módosítására vonatkozó kérelméről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület módosítja a Csikós Gergő Tiszavasvári, Hősök u. 50. sz. alatti lakossal a
tiszavasvári 044/1 hrsz-ú, szántó művelési ágú önkormányzati ingatlanra 2020. május 26-án
kötött haszonbérleti szerződést a határozat mellékletét képező szerződést módosító
megállapodásban foglaltak szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító megállapodás aláírására.

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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54/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat melléklete
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött a Képviselő-testület 54/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat 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
Csikós Gergő
szül.helye, ideje:
…
anyja neve:
…
adóazonosító:
…
sz.ig.szám:
…
állampolgárság:
magyar
földműves nyilvántartásba vételi
határozat szám:
…
MAK tagsági azonosító száma:
…
közös őstermelői igazolvány szám: …
címe:
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 50.
mint haszonbérlő (továbbiakban Bérlő) között a következő feltételek szerint:
1. Az eredeti szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Haszonbérlet tárgya:
Bérbeadó haszonbérbe adja, a Bérlő pedig haszonbérbe veszi a Bérbeadó 1/1 tulajdoni
hányadban tulajdonát képező külterületi tiszavasvári 044/1 helyrajzi számú, szántó
megnevezésű ingatlan 2,8 ha nagyságú 53.42 Ak értékű részét.”
2. Az eredeti bérleti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak

Tiszavasvári, 2022. ……………..

Tiszavasvári Város Önkormányzata
haszonbérbe adó
képv.: Szőke Zoltán polgármester

Csikós Gergő
haszonbérlő

144

Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
támogatásának (500.000.-Ft) felhasználásáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

működési

célú

Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető:
Javasolta a határozat-tervezet I. pontjában a támogatási összeget 500.000.-Ft-ra módosítani
50.000.-Ft-ról.
Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselőtestület számára azzal a kiegészítéssel, hogy a határozat-tervezetben a működési célú
támogatás összegét javítani szükséges 500.000.- forintra.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafeleős által tett szóbeli
módosítással együtt, miszerint a határozat-tervezetben a működési célú támogatás összegét
javítani szükséges 500.000.- forintra.
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
55/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. működési célú támogatásának (500.000 Ft.) felhasználásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által
benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
I.

A Tiva-Szolg nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott beszámolót - a TivaSzolg Nonprofit Kft. működési célú támogatásának (500.000 Ft.)
felhasználásáról - a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

II.

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (16.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi
szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Szőke Zoltán polgármester:
Megköszönte az Önkormányzati Tűzoltóságnak a munkáját. Örömmel mondta el, hogy azt a
támogatást, amit a tavalyi évben megemeltek, azt meg tudták tartani. Azon fognak dolgozni,
hogy ez az összeg a jövőben majd több legyen. Igyekeznek majd plusz forrásokat is
megcélozni, és segíteni a tűzoltóság munkáját.
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
56/2022. (II.24.) Kt. sz.
határozata
a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2021. évi szakmai és
pénzügyi beszámolójáról
1. A beszámolót Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§
(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság
2021. évben végzett szakmai és pénzügyi tevékenységéről megtárgyalta és a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnokát a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

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

Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2021. évi szakmai
és pénzügyi beszámolójáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Szőke Zoltán polgármester:
Megköszönte a polgárőrség egész éves munkáját, és itt is elmondta, hogy ebben az esetben is
tudja tartani az önkormányzat azt a támogatást, ami megemelésre került korábban.
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
57/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület
2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztését megtárgyalta és az alábbi
döntést hozza:
I.

Tiszavasvári Polgárőr Egyesület megbízott elnöke által benyújtott - a Tiszavasvári
Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnökét a
hozott döntésről.
Határidő: azonnal
Felelős: Szőke Zoltán
polgármester
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Tárgy (18.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2021. évi szakmai és
pénzügyi beszámolójáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta 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.
Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Szőke Zoltán polgármester:
Megköszönte az Egyesület egész éves tevékenységét. Az Önkormányzat igyekszik
lehetőségeihez mérten pénzügyileg is megfelelően, és emellett az intézmények fenntartásában is
támogatást nyújtani az Egyesület részére.
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
58/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Sportegyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Sportegyesület 2021.
évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
I.

Tiszavasvári Sportegyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Sportegyesület
2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

II.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (19.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2021. évi szakmai
és pénzügyi beszámolójáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Szőke Zoltán polgármester:
Köszönetét fejezte ki a Diáksport Egyesület vezetésének, hiszen a diákok, fiatalok egészséges
életre, sportra való nevelése rendkívül fontos.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Diáksport Egyesület
2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
I.

Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnöke által benyújtott - a Tiszavasvári
Diáksport Egyesület 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

II.

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Diáksport Egyesület
elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (20.np.):

Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2021.
évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Szőke Zoltán polgármester:
Megköszönte az Egyesület munkáját, és elmondta, hogy a támogatást továbbra is fenntartják.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör
Egyesület által benyújtott 2021 évi szakmai és pénzügyi beszámolójától szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
I.

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület elnöke által benyújtott - a
Tiszavasvári Olimpiai Kör Egyesület 2021. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

II.

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Olimpiai Kör
Egyesület elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (21.np.):

Előterjesztés a Szabadidős Programszervező Egyesület 2021. évi
szakmai és Pénzügyi beszámolójáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Fülöp Attila elnök:
Elmondta, hogy 30 éves az Egyesület, és 15 éves a Városi Televízió. Lassan 15 ezer a követőik
száma, és évi 1 millió a látogatottságuk. Sajnos tavaly nyár óta nem tudnak foci meccset
közvetíteni, ugyanis az MTVA és az MLSZ hozott egy olyan határozatot, hogy megyei II.
osztály felnőtt labdarúgó tornákat csak úgy lehet közvetíteni, hogy engedélyt kell a mérkőzés
előtt kérni, valamint fizetni kell a felvételért, és a lejátszásért. Sajnos a költségvetésükből nem
tudják ezt megfizetni. Nagyon fontos még, hogy a tavaly nyáron történt viharkár az Egyesületet
is károsította az interneten keresztül, és 2 napig nem volt adás sem. Nagy köszönettel tartoznak
dr. Vinnai Győző képviselő úrnak és Szőke Zoltán polgármester úrnak, hogy segítették egy új
gépet, aminek az értéke közel 900.000.-Ft. Illetve a stúdióban is lecserélték a világítást normális
stúdió berendezésekre. Végezetül elmondta, hogy február 12-én megkezdődött a kampány
időszak, és a törvényi előírásoknak megfelelően politikai reklámokat fognak lejátszani.
Szőke Zoltán polgármester:
Köszönetét fejezte ki a Városi Televíziónak, hogy minden eseményen ott voltak, és a
Tiszavasváriakat nagyon sok információhoz hozzájuttatták az elmúlt időszakban.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
a Szabadidős Programszervező Egyesület 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabadidős Programszervező
Egyesület által benyújtott 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
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I.

Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke által benyújtott - a Szabadidős
Programszervező Egyesület 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

II.

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Szabadidős Programszervező
Egyesület elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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61/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat melléklete
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Tárgy (22.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány 2021. évi
szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a
képviselő-testület számára.
Szőke Zoltán polgármester:
Megköszönte a kitartást és munkát, amivel a közösségi élethez hozzájárult a fúvószenekar.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Fúvószenekari
Alapítvány 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
I.

Tiszavasvári Fúvószenekari Alapítvány által benyújtott - a Tiszavasvári
Fúvószenekari Alapítvány 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

II.

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Fúvószenekari
Alapítvány elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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62/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat melléklete
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Tárgy (23.np.):

Előterjesztés
Települési
Értéktár
Bizottság
működési
szabályzatának módosításáról és új tagjának megválasztásáról
Szőke Zoltán polgármester
Erdei Koletta köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:
Bizottsági vélemény:

Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül mind a két határozat-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
63/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ,, Települési Értéktár Bizottság
működési szabályzatának módosításáról és új tagjának megválasztásáról”
című
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi a döntést hozza:
1. A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának 2022. március 1. napjával
Opre Csabánét (lakcíme: 4440 Tiszavasvári, Fecske köz 4.) választja meg.
2. Tudomásul veszi a bizottság megválasztása alapján, hogy a bizottság elnöke Ráduly
Zsolt, elnökhelyettese Kulcsár Lászlóné.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottság
megválasztott tagját.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
64/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár
bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése alapján Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékletét képező tartalommal
megtárgyalta és azt elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottság tagjait a hozott
döntésről.
Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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64/2022. (II.24.) Kt. számú határozat melléklete
TISZAVASVÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának
szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a
Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság Szervezeti Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság
2. A bizottság székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3. A bizottság létszáma: 6 fő
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza
II.
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet tartalmazza.
III.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
1. 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.)
Korm. rendelet és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és
júliusában) tartja.
3. A bizottság évente beszámol tevékenységéről a Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő testületének.
4. A bizottság saját tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
5. A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót
és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre
meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a
bizottság telefonon is összehívható.
6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a
napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető.
7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.
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IV.
1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a
jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja
meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a
napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el.
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a
hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a
szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz
méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.
V.
1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a
szavazástól.
2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
3. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
VI.
1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat
formájában hozza.
2. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TÉB (Tiszavasvári
Helyi Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
VII.
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
- az ülés időpontját és helyét,
- a jelenlévők nevét,
- a tárgyalt napirendi pontokat,
- a tanácskozás lényegét,
- a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását,
véleményét,
- a szavazás számszerű eredményét és
- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
- a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
- az írásban benyújtott kiegészítés,
- a jelenléti ív.
VIII.
A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal biztosítja.
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IX.
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján
aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő
költségek megtérítésére jogosultak.
X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.
Tiszavasvári, 2022. február 25.
A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 64/2022. (II.24.) Kt. számú határozatával módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva jóváhagyta.
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Függelék
A Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság tagjai:
tag neve
tisztsége
Ráduly Zsolt
Települési Értéktár Bizottság elnöke
Kulcsár Lászlóné
Települési Értéktár Bizottság elnökhelyettes
Czifra Sándorné
Települési Értéktár Bizottság tagja
Szabóné Balázs Beáta
Települési Értéktár Bizottság tagja
Fülöp Attila
Települési Értéktár Bizottság tagja
Opre Csabáné
Települési Értéktár Bizottság tagja

Tárgy (24.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10
hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
Szőke Zoltán polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
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, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
65/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
Az üdülőtelepen lévő tiszavasvári 5897/9 és 5897/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok
értékesítéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
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1. A Képviselő – testület értékesítésre meghirdeti nyilvános, licittárgyalásos eljárás
keretében - a határozat 1. melléklete szerinti pályázati felhívással – az üdülőtelepen lévő
következő önkormányzati beépítetlen, 250 m2 nagyságú ingatlanokat:
helyrajzi szám
5897/9
5897/10

cím
Tiszavasvári, Hableány u. 74.
Tiszavasvári, Hableány u. 72.

A pályázat kiírásának időpontja:
A pályázat benyújtási határideje:

nettó vételár (Ft)
400.000 + 27 % ÁFA
400.000 + 27 % ÁFA

2022. március 01.
2022. március 17. 12.00 óra.

Határidő: 2022. március 01.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

2. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete előírásainak megfelelően
működjön közre a pályázat előkészítésének és elbírálásának lebonyolításában.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követően
terjessze a Testület elé a beérkezett pályázatot a pályáztatás eredményessége eldöntése
érdekében.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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65/2022. (II.24.)Kt. sz. határozat 1. melléklete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárásra
I. A pályázat kiírója és a pályázat tárgya:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (II.24.) Kt. sz. határozata alapján
Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) mint tulajdonos, nyilvános,
licittárgyalásos pályázati eljárás keretében történő értékesítésre meghirdeti az üdülőtelepen lévő
következő Tiszavasvári Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló tiszavasvári ingatlanokat.
A pályáztatásra kerülő ingatlan legfontosabb adatai:
értékesítendő ingatlan
helyrajzi
száma
5897/9
5897/10

címe
Tiszavasvári, Hableány u. 74.
Tiszavasvári, Hableány u. 72.

nagysága
(m2)
250
250

megnevezése
beépítetlen terület
beépítetlen terület

induló licitára (Ft)
400.000 Ft + 27% ÁFA
400.000 Ft + 27 % ÁFA

A licitküszöb 10.000 Ft.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok mély fekvésű területen találhatóak, nincsenek feltöltve,
közművesítve, földmérő által kimérve, a szennyvízcsatornára történő csatlakozás lehetősége nincs
biztosítva.
II. Pályázatot nyújthat be természetes személy, vagy olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
III. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell az
alábbiakat:

A pályázó nevét, címét, székhelyét, adószámát, ügyvezetőjének nevét.

–
–
–



A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
vételi szándékát fenntartja,
a pályázati kiírás tartalmát megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket,
a licittárgyaláson részt kíván venni.

A pályázónak, amennyiben nem természetes személy, nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül.
Együttes pályázat benyújtása esetén a pályázók egyetemleges kötelezettséget vállalnak a
pályázatban foglaltak megvalósítására.

IV. A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja:
Személyesen történő benyújtás helye:
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
Tiszavasvári, Városháza tér 4., III. em. 302. iroda,
Postai úton történő benyújtás esetén:
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: A pályázat írásban, papíralapú formában, zárt
borítékban
nyújtható be.
 Tiszavasvári Város Polgármesteréhez kell címezni a borítékot.
 Fel kell tüntetni a borítékon a pályázat megnevezését, megjelölve a megpályázandó ingatlan helyrajzi
számát az alábbiak szerint:
„Pályázat a tiszavasvári …………. hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére”
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 Fel kell tüntetni még a borítékon az alábbi szöveget: „A határidő lejártáig nem bontható fel”
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
Pályázat benyújtási ideje:
A pályázat benyújtására a 2022. március 01. napján történő kiírásától (azaz a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéstől, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata hivatalos
honlapján való közzétételtől) számítva, 2022. március 17. (csütörtök) 12.00 óráig van lehetőség.
Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt a határidő utolsó napján postára
adták.
V. A pályázat felbontásának helye, ideje, módja, elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok felbontásának helye:
A beérkezett pályázatok felbontásának ideje:
A beérkezett pályázatok felbontásának módja:
A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:
A licittárgyalás helye:
A licittárgyalás ideje:
A licittárgyalás eredményének megállapítása:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi
Ülésterme
a pályázati határidő leteltét követő 45 napon belül
nyílt
A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján kerülnek
elbírálásra
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi
Ülésterme
a pályázati határidő leteltét követő 45 napon belül
a licittárgyalást követő első testületi ülésen.

Az Önkormányzat szerződést azzal a pályázóval köt, aki a licittárgyaláson a legmagasabb árat ajánlotta.
-

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére a licittárgyalás eredményének megállapításáról
szóló döntést követő 30 napon belül nem kerül sor a pályázó hibájából, úgy a második legmagasabb
licitet ajánló pályázó részére kerül a szerződési ajánlat megküldésre.

-

Amennyiben a második legmagasabb licitet ajánló pályázóval sem jön létre érvényes szerződés az
ajánlattól számított 30 napon belül, akkor az adott vagyontárgy ismételt pályázati kiírás útján kerül
hasznosításra.

-

Amennyiben a kiírásra csak egy pályázat érkezik a szerződés az érvényesen és eredményesen
pályázóval megköthető.

VI. Egyéb ismérvek a pályázattal kapcsolatban:
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy:
– érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek
minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést,

a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

A pályázatok felbontásának időpontjáról történő értesítés miatt, a Pályázó vállalja, hogy a
pályázat benyújtásakor telefonon, vagy e-mailben tájékoztatja az Önkormányzatot
telefonszámáról/e-mail címéről.
Figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre és az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2013. (X.25.) önkormányzati rendeletre (a továbbiakban:
vagyonrendelet), a versenyeztetés a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatáról szóló 5. melléklete
előírásai szerint kerül előkészítésre és lefolytatásra.
VII. A pályázatra vonatkozó további információszerzés módja:
A pályázattal kapcsolatban további információt Gulyásné Gáll Anita ügyintézőtől lehet kérni a 06/42-520500/ 113. mellék telefonszámon, illetve a gulyasne.anita@tiszavasvari.hu email címen.
Tiszavasvári, 2022. ….
Tiszavasvári Város Önkormányzata
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Tárgy (25.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadság ütemezési
tervének jóváhagyásáról
Szőke Zoltán polgármester
Kiss Réka köztisztviselő

Bizottsági vélemény:
Balázsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
nem szavazattal és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2022.(II.24) Kt. sz.
határozata
A polgármester 2022. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, „A polgármester 2022. évi
szabadság ütemezési tervének jóváhagyásáról” kapcsolatban a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2) bekezdéseiben foglaltak alapján az alábbi
döntést hozza:
Jóváhagyja, Szőke Zoltán főállású polgármester 2022. évi (52 nap) szabadság ütemezési
tervét, a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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66/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat 1. melléklete
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Tárgy (26.np.):

Előterjesztés „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című TOP1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat közbeszerzési
eljárással kapcsolatos közbenső döntésről
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Előadó:
Témafelelős:

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
Bakné Répási Ágnes képviselő: igen
Balázsi Csilla képviselő: igen
Balogh Sándor képviselő: igen
Ráduly Zsolt alpolgármester: igen
Szabó Zoltán képviselő: igen
Szabó Zsolt képviselő: igen
Szőke Zoltán polgármester: igen
Szurkos Szilvia képviselő: igen
Volosinóczki Béla képviselő: igen
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
67/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
„Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című
TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú pályázat
közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntés
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. Az "Ipari park kialakítása Tiszavasváriban” tárgyú közbeszerzési eljárásban - Bíráló
Bizottság javaslatát elfogadva – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja a NapÉp Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (4552
Napkor Ipartelep Utca 6.) ajánlatát.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a NapÉp Építő Korlátolt
Felelősségű Társaságot.

Határidő: Azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (27.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés polgármesterre
elfogadásáról
Szőke Zoltán polgármester
Kiss Réka köztisztviselő

vonatkozó

cafetéria

szabályzat

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Képviselő-testületének
68/2022. (.II.24.) számú
határozata
Polgármesterre vonatkozó cafetéria szabályzat elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2022. évre
vonatkozó cafetéria szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
Felkéri Tiszavasvári Város Jegyzőjét, hogy a döntésről tájékoztassa a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
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68/2022. (II.24.) Kt. sz. határozat melléklete
Tiszavasvári Város Polgármesterére vonatkozó Cafetéria Szabályzat
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151.
§–a, valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes
illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Kormányrendelet, továbbá a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) alapján a
polgármester cafetéria-juttatási rendszerét a következők szerint szabályozza a Bizottság:
I. fejezet
Bevezető rendelkezések
1. A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a főállású polgármester részére
egységes elvek alapján szabályozott, de - a meghatározott kereten belül - az egyéni
igényekhez igazodó béren kívüli juttatások biztosítása.
2. A cafetéria-juttatási rendszer az Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított
keretösszegen és a szabályzatban meghatározott juttatási elemeken belül egyénre szabott
választásra ad lehetőséget.
3. Nem jogosult a cafetéria rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére:
a polgármester azon időtartam vonatkozásában, amelyre-illetményre nem jogosult, feltéve,
hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó
távollét esetében a polgármestert a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A
távollétek időtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet összeszámítani.
4. A cafetéria rendszer – meghatározott feltételekkel – a következő juttatásokat tartalmazza:
a) Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) szálláshely szolgáltatás alszámla;
b) Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) vendéglátás alszámla;
c) Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) szabadidő alszámla.
A juttatás biztosítása érdekében az alszámlák számlaszámát köteles a Költségvetési és
Adóigazgatási Osztályra leadni.
5. A 3. pontban meghatározott esetben, vagy ha a polgármester jogviszonya a tárgyév közben
szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a
4.(b) esetében a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor
vissza kell fizetni, továbbá – a polgármester választása szerint, ha a juttatás természete ezt
lehetővé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). A visszaadás a Szép
Kártya esetén azt jelenti, hogy a polgármester hozzájárul, hogy a különbözet összegét a
számlán lévő egyenleg terhére visszavegye a munkáltató. Nem kell visszafizetni a cafetériajuttatás értékét, ha a jogviszony a polgármester halála miatt szűnik meg.
Amennyiben a polgármester foglalkoztatási jogviszonya év közben keletkezik a polgármester
számára – választása szerint a 4. pontban meghatározott juttatásokból- a tárgyévben
meghatározott cafetéria juttatás időarányos része jár az 1.1. számú függelékben tett
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően. Olyan cafetéria juttatás esetében, amire a
polgármester annak kifizetése vagy átadása előtt válik jogosulatlanná, a polgármester
választása szerint, az általa tett nyilatkozat alapján kerül visszavonásra a jogosulatlan
időszakra járó juttatás a cafetéria teljes összegéből.
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II. fejezet
A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok
1. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása
(1) A cafetéria-juttatásokra igénybe vehető 2022. évi keretösszeg bruttó 231.900,-/fő/év,
mely évente, a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A cafetéria-juttatás éves
összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót
terhelő közterhek megfizetésére is.
(2) Az éves keretösszeg egy naptári évben a Szabályzatban meghatározott juttatási elemek
igénybe vételére használható fel.
(3) A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre. A polgármester a
tárgyévben igénybe nem vett összeg felhasználásáról november 30-ig írásban nyilatkozik,
melyet a Jegyzőhöz kell benyújtani (3. sz. függelék).
(4) A keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani – az adott év
naptári napjai számának figyelembe vételével, – amennyiben a polgármester jogviszonya a
tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg.
2. A cafetéria-juttatási elemek kiválasztása
(1) A cafetéria-juttatások éves keretösszegén belül választható elemek maximális összegéről
és a cafetéria-juttatások igénybe vételének részletes szabályairól a munkáltató nevében
átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság évente előzetesen – elektronikus
közzététel útján a helyben szokásos módon – tájékoztatja a polgármestert.
(2) A polgármester tárgyév 2022. április 1-ig a köztisztviselői törvény vonatkozásának
szabályozása szerint nyilatkozik a tárgyévre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg
felhasználásáról, az általa választott cafetéria-juttatási elemekről és mértékéről. A Cafetéria
Nyilatkozat a Hivatal által biztosított informatikai alkalmazáson, a „Z” meghajtó Cafeteria
mappában érhető el, melyet elektronikus úton e-mail formájában vagy a „Z” meghajtóra
feltöltve kell eljuttatni.
(3) Az a polgármester, akinek a cafetéria jogosultsága év közben keletkezik, az első
munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére
megállapított keretösszeg felhasználásáról. A polgármesterre irányadó cafetéria-juttatások
mértékéről, jogcíméről és cafetéria elemekről a munkáltató előzetesen tájékoztatást ad.
(4) A Cafetéria Nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztó
polgármester a Jegyző által meghatározott juttatásra jogosult.
(5) A Cafetéria Nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibáján kívül elmulasztó
polgármester, az akadályoztatása megszűnését követő legfeljebb 5 munkanapon belül köteles
a Nyilatkozatot a (2) bekezdésben szabályozott módon a Jegyzőhöz eljuttatni.
(6) A cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás érvényessége egy naptári évre szól,
módosításra év közben nincs lehetőség.
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(7) A polgármester az egyes cafetéria-juttatások elemeiből kizárólag a kedvezményes adózás
adható értékéig, az 1. számú függelékben meghatározottak figyelembevétele mellett
választhat.
(8) A polgármester által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség.
3. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén
(1) A polgármester köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria
összeggel elszámolni a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak, ha a jogviszonya év közben
szűnik meg.
(2) A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó – jogviszonya időtartamával időarányosan
megállapított – mértékénél kevesebbet igénybe vevő polgármester részére a különbözet – a
polgármester által a 3. számú függelék szerinti nyilatkozatban meghatározott módon –
kiadásra kerül.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók abban az esetben is, ha a
polgármester jogosultsága év közben szűnik meg.
III. fejezet
A cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok
1. Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP Kártya)
(1) Az Önkormányzat a polgármesternek – e cafetéria elem választása esetén - Széchenyi
Pihenőkártyát biztosít műanyag azonosító (elektronikus utalványkártya) formájában.
(2) A juttatás értéke a polgármester számára évente az Szja. tv. 71. §–ban meghatározott
mértékéig terjedhet.
(3) A SZÉP Kártya beszerzését és átadását a Jegyző végzi.
(4) A SZÉP Kártya felhasználásából eredő juttatást szálláshely szolgáltatás, szabadidő és
vendéglátás finanszírozására lehet fordítani az 1, 1.1 számú függelékben szereplő
nyilatkozatba foglaltaknak megfelelő összegben.
A SZÉP kártyára a nyilatkozatban foglalt összeg 50 százaléka 2022. április 30. napjáig, a
fennmaradó összeg pedig 2022. szeptember 30. napjáig kerül átutalásra.
Azon polgármester esetében, akinek a jogviszonya 2022. április 30-ig keletkezik a
nyilatkozatban foglalt összeg szintén két részletben kerül átutalásra 2022. május 30. napjáig,
valamint 2022. szeptember 30. napjáig. Azon polgármester esetében, akinek a jogviszonya
2022. május 1. után keletkezik a SZÉP kártyára a nyilatkozatban foglalt összeg egy
részletben, 2022. szeptember 30-ig kerül átutalásra, valamint akiknek a jogviszonya
szeptember 30. után keletkezik a SZÉP kártyára a nyilatkozatban foglalt összeg egy részletben
30 napon belül vagy legkésőbb december 31-ig kerül átutalásra.
(5) A SZÉP Kártya felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket az 76/2018. (IV.20.)
Kormányrendelet tartalmazza.
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IV. fejezet
A Cafetéria juttatással kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladatot és jelentési
kötelezettséget a Jegyző végzi.
V. fejezet
E Szabályzat 2022. február 24-én lép hatályba, rendelkezéseit 2022. évre kell alkalmazni.

Tiszavasvári, 2022. február 24.

Tárgy (28.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub által a Magyar Kosárlabda
Szövetséghez, valamint a Tiszavasvári Sportegyesület által a
Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó TAO pályázatok
Sportfejlesztési
Programjához
szükséges
nyilatkozatok
rendelkezésre bocsájtása, önrész biztosítása
Szőke Zoltán polgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a Tiszavasvári Sport Klub, illetve a Tiszavasvári Sportegyesület kéréssel
fordult az Önkormányzathoz, melyben kérte, hogy TAO pályázat Sportfejlesztési
Programjában felújítási jogcímen pályázatot benyújtani a Városi Sportcsarnok ingatlan tető és
parketta felújítására. Ezzel kapcsolatosan a beruházás összköltsége 192 989 998.- Ft lenne.
Ezekben a pályázatokban ellenőrzési szervezői díj megfizetése, illetve közreműködői díj
fizetése is. Az önrész 59.138.917.- Ft lenne mindkét szervezet beadását illetően. Ezzel
módosulna a kiküldött anyaghoz képest a II. pontban a TSE által megjelölt önrész. Továbbá a
tárgyi eszköz beruházás, felújításon, nem ingatlanon nyújt be támogatást. Ennek az önrésze
1.526.888.-Ft. Valamint még utánpótlás nevelési feladatainak támogatása jogcímen is kíván
támogatást benyújtani, amelyhez önrész nem szükséges. Összesen a TSE önrész összege
60.665.805.-Ft-ra módosul a kiküldött anyaghoz képest. A szükséges önrészt hitelből kívánja
megvalósítani az Önkormányzat nyertes pályázat esetén, melynek feltétele kormányengedély
megszerzése. Kérte, hogy az első határozat-tervezet két külön döntéssel kerüljön
megszavazásra. Az első határozatban a Tiszavasvári Sport Klub által a Magyar Kosárlabda
Szövetséghez benyújtandó TAO pályázatok Sportfejlesztési Programjához szükséges
nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtásáról, a szükséges önrész biztosításáról (tárgyi eszköz
beruházás ingatlan –Városi Sportcsarnok), a második határozatban a Tiszavasvári
Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó TAO pályázatok
Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre bocsájtásáról, a
szükséges önrész biztosításáról (tárgyi eszköz beruházás ingatlan –Városi Sportcsarnok)
döntsön a Képviselő-testület. Ezután ismertette a határozat-tervezet pontjait.
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Hozzászólások:
Volosinóczki Béla képviselő:
Megkérdezte, hogy a kapott támogatás összegét be lehet-e számítani az önrészbe, vagy az
teljesen hitelből lesz fedezve.
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:
Válaszul elmondta, hogy a vis maior támogatást nem lehet ráfordítani, mert az jogcímhez
kötött. Abból most annyira tudják majd helyreállítani a Sportcsarnokot, hogy használni
lehessen. A biztosítási összeget lehet részben beforgatni az önrészbe.
Szőke Zoltán polgármester:
A vis maior összege rendkívül kevés volt, de folyamatosan vizsgálták a Sportcsarnokot,
szakértői véleményeket kértek, és a jelen állapot szerint ez az összeg alkalmas lehet arra, hogy
használható legyen a Sportcsarnok. Az utóbbi időben beázásokat nem tapasztaltak, a parkettán
lévő sérüléseket a vis maior és a biztosítási összegből lehet javítani. Lehetnek rejtett hibák, de
most a lehetőséget biztosítani szeretnék, hogy használni tudják az Egyesületek a csarnokot.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke
Zoltán polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
69/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Sport Klub által a Magyar Kosárlabda Szövetséghez benyújtandó TAO
pályázatok Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre
bocsájtásáról, a szükséges önrész biztosításáról (tárgyi eszköz beruházás ingatlan –
Városi Sportcsarnok)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a tiszavasvári 2448/6 helyrajzi számon
nyilvántartott, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 3. szám alatt található,
kivett sportcsarnok megnevezésű 33392 négyzetméter nagyságú ingatlan, amely
ingatlanon jelenleg található a Városi Sportcsarnok megnevezésű sportlétesítmény
(sportcsarnok).
2. Kijelenti, hogy 1. pontban körülírt sportlétesítmény 2021. augusztus 1. napján
történt viharkár következményeként szükségessé váló felújítási munkálatait a
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jelen határozatban megjelöltek szerint, helyi sportszervezetek által megpályázható
TAO támogatás keretében is megkísérli megvalósíttatni.
3. Kijelenti, hogy a megjelölt ingatlan jelzálogjoggal terhelt, forgalomképes vagyoni
körbe tartozik. Ezzel összefüggésben kijelenti továbbá, hogy az ingatlanon
fennálló jelzálogjog más ingatlanra történő áthelyezése érdekében a szükséges
intézkedéseket haladéktalanul megteszi.
4. Kijelenti, hogy a Tiszavasvári Sportklub (székhely: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 2.
, képviseletre jogosult: Leányvári Attila elnök) TAO pályázat benyújtására irányuló
kérelmét, mely a vis maior kár következtében megrongálódott sportcsarnok TAO
támogatás keretében történő felújítására irányul támogatja, jelen határozat 1.
mellékletét képező műszaki tartalommal, a jelen határozat 5. pontjában foglalt
feltételekkel. Tekintettel arra, hogy a szervezet támogatási igényét a későbbi
csarnok használati igénnyel kívánja alátámasztani, az önkormányzat a későbbi
használati jogot a szervezet általi megvalósítás esetén külön megállapodás
keretében biztosítja.
5. 1. Az önerő a teljes ráfordítás 30 %-a, amely a pályázat teljes támogatottsága
esetén: 59.138.917 Ft.
Az önerő mértéke a teljes támogatási összeg mértékéhez igazodik.
5.2. A

megvalósításhoz szükséges
kormányengedély szükséges.

önrész

tervezett

forrása:

hitel,

melyhez

5.3. Az önkormányzat, mint tulajdonosi jogkör gyakorló a pályázat benyújtását az
alábbi feltételekkel támogatja:
Meghatározott cél eléréshez szükséges feladatok tekintetében az önkormányzatot és a
megvalósító szervezetet terhelő kötelezettségeket és az alapján őket megillető jogokat,
együttműködési megállapodás keretében lefektessék, kiemelt hangsúlyt fektetve az
egymással szembeni elszámolás során követendő alapelvekre legkésőbb a pályázat
eredményes elbírálásáig.
A Tiszavasvári Sportklub – mindennemű kártérítési kötelezettség és költségigény
nélkül - hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben eredményesen pályázik jelen határozatban
megjelöltek szerint, úgy az önkormányzat dönthet úgy, hogy részteljesítésekkel valósítja
meg a kivitelezést, vagy megosztja a munkanemeket, amennyiben az a tulajdonos
érdekében áll a megjelölt cél, az esetlegesen szükségessé váló pótmunkák és a
költséghatékonyság szempontjából.
A Tiszavasvári Sportklub – mindennemű kártérítési kötelezettség és költségigény
nélkül - hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat dönthet úgy, hogy a pályázati
nyertessége esetén sem valósítja meg a beruházást, amennyiben arra a szükséges saját
önerőt hitelfelvétel útján nem tudja biztosítani, különösen ide értve a kormányengedély
hiányát.
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A Tiszavasvári Sportklub és az önkormányzat kölcsönösen minden támogatást
megadnak egymásnak bármely állami támogatás és egyéb támogatási konstrukció
elnyeréséhez szükséges sikeres pályázat megtételéhez.
Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon megvalósuló beruházás, felújítás
eredményeként létrejövő növekmény/vagyongyarapodás ingyenesen az önkormányzat
tulajdonába kerül.
6. Felkéri a Tiszavasvári Sportklub vezetőjét, hogy a pályázat elbírálását követően a
döntésről tájékoztassa az önkormányzatot.
7. Felhatalmazza polgármestert Tao tv. szerinti támogatáshoz – a benyújtó szervezetek
részére akár hiánypótlás keretében előírt - és az állami támogatás nyújtásához
szükséges nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, egyéb dokumentumokat elkészíti,
aláírja, vagy azok elkészítésében szükség szerint együttműködik.
Határidő: 1.- 4. és a 7. pont: azonnal
5. és 6. pont esetében esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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69/2022. (II.24.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
70/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó
TAO pályázatok Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre
bocsájtásáról, a szükséges önrész biztosításáról (tárgyi eszköz beruházás ingatlan –
Városi Sportcsarnok)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.Kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a tiszavasvári 2448/6 helyrajzi számon
nyilvántartott, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 3. szám alatt található, kivett
sportcsarnok megnevezésű 33392 négyzetméter nagyságú ingatlan, amely ingatlanon
jelenleg található a Városi Sportcsarnok megnevezésű sportlétesítmény (sportcsarnok).
2.Kijelenti, hogy 1. pontban körülírt sportlétesítmény 2021. augusztus 1. napján
történt viharkár következményeként szükségessé váló felújítási munkálatait a jelen
határozatban megjelöltek szerint, helyi sportszervezetek által megpályázható TAO
támogatás keretében is megkísérli megvalósíttatni.
3.Kijelenti, hogy a megjelölt ingatlan jelzálogjoggal terhelt, forgalomképes vagyoni
körbe tartozik. Ezzel összefüggésben kijelenti továbbá, hogy az ingatlanon fennálló
jelzálogjog más ingatlanra történő áthelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul megteszi.
4.Kijelenti, hogy a Tiszavasvári Sportegyesület (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza
tér 4., képviseletre jogosult: Nácsa Balázs elnök) TAO pályázat benyújtására irányuló
kérelmét, mely a vis maior kár következtében megrongálódott sportcsarnok TAO
támogatás keretében történő felújítására irányul támogatja, jelen határozat 1. mellékletét
képező műszaki tartalommal, a jelen határozat 5. pontjában foglalt feltételekkel. A
szervezet általi megvalósítás esetén a későbbi használati jog biztosítása külön
megállapodás tárgyát képezi.
5.1. Az önerő a teljes ráfordítás 30 %-a, amely a pályázat teljes támogatottsága
esetén: 59.138.917 Ft.
Az önerő mértéke a teljes támogatási összeg mértékéhez igazodik.
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5.2 A megvalósításhoz szükséges
kormányengedély szükséges.

önrész

tervezett

forrása:

hitel,

melyhez

5.3 Az önkormányzat, mint tulajdonosi jogkör gyakorló a pályázat benyújtását az
alábbi feltételekkel támogatja:
Meghatározott cél eléréshez szükséges feladatok tekintetében az önkormányzatot és a
megvalósító szervezetet terhelő kötelezettségeket és az alapján őket megillető jogokat,
együttműködési megállapodás keretében lefektessék, kiemelt hangsúlyt fektetve az
egymással szembeni elszámolás során követendő alapelvekre legkésőbb a pályázat
eredményes elbírálásáig.
A Tiszavasvári Sportegyesület – mindennemű kártérítési kötelezettség és
költségigény nélkül - hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben eredményesen pályázik jelen
határozatban megjelöltek szerint, úgy az önkormányzat dönthet úgy, hogy
részteljesítésekkel valósítja meg a kivitelezést, vagy megosztja a munkanemeket,
amennyiben az a tulajdonos érdekében áll a megjelölt cél, az esetlegesen szükségessé váló
pótmunkák és a költséghatékonyság szempontjából.
A Tiszavasvári Sportegyesület – mindennemű kártérítési kötelezettség és
költségigény nélkül - hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat dönthet úgy, hogy a
pályázati nyertessége esetén sem valósítja meg a beruházást, amennyiben arra a
szükséges saját önerőt hitelfelvétel útján nem tudja biztosítani, különösen ide értve a
kormányengedély hiányát.
A Tiszavasvári Sportegyesület és az önkormányzat kölcsönösen minden támogatást
megadnak egymásnak bármely állami támogatás és egyéb támogatási konstrukció
elnyeréséhez szükséges sikeres pályázat megtételéhez.
Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon megvalósuló beruházás, felújítás
eredményeként létrejövő növekmény/vagyongyarapodás ingyenesen az önkormányzat
tulajdonába kerül.
6.Felkéri a Tiszavasvári Sportegyesület vezetőjét, hogy a pályázat elbírálását követően a
döntésről tájékoztassa az önkormányzatot.
7.Felhatalmazza polgármestert Tao tv. szerinti támogatáshoz – a benyújtó szervezetek
részére akár hiánypótlás keretében előírt - és az állami támogatás nyújtásához szükséges
nyilatkozatokat, hozzájárulásokat, egyéb dokumentumokat elkészíti, aláírja, vagy azok
elkészítésében szükség szerint együttműködik.

Határidő: 1.- 4. és a 7. pont: azonnal
5. és 6. pont esetében esedékességkor
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Felelős: Szőke Zoltán polgármester

70/2022. (II.24.) Kt. számú határozat 1.sz.melléklete
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a harmadik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
71/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtandó
TAO pályázatok Sportfejlesztési Programjához szükséges nyilatkozatok rendelkezésre
bocsájtásáról, a szükséges önrész biztosításáról (tárgyi eszköz beruházás nem ingatlan,
utánpótlás nevelés feladatok)
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 Kézilabda Szövetséghez
benyújtandó, nyertes TAO pályázat Sportfejlesztési Programjának – „tárgyi eszköz
beruházások, felújítások nem ingatlan”, valamint „Utánpótlás nevelés feladatainak
támogatása” jogcímen - megvalósításához szükséges önrész biztosítására, az alábbiak
szerint:
Az 1. pontban megjelölt jogcímek megvalósításához szükséges önerő mértéke – nyertes
TAO pályázat esetén, teljes támogatottság esetén - 1.526.888 Ft.
Az önerő mértéke a teljes támogatási összeg mértékéhez igazodik.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat 1. pontjának megvalósulása esetén szükséges fedezet
biztosítására tegyen javaslatot a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásakor.
3. Felkéri a Tiszavasvári Sportegyesület 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: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
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Tárgy (28.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az MLSZ-hez benyújtandó TAO támogatás iránti
kérelemhez való hozzájárulásról
Szőke Zoltán polgármester
Kovács Edina köztisztviselő

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy mivel az előterjesztés csak az előző napon került kiküldésre a Képviselőtestület részére, ezért ismerteti szóban annak tartalmát. A Tiszavasvári Sportegyesület a
Magyar Labdarúgó Szövetséghez Sportfejlesztési Programot kíván benyújtani, a Tiszavasvári
Fehértói u. 2/B. szám alatti sportpályára, melyen egy új műfüves pálya kialakítását kívánja
megvalósítani. Az MLSZ támogatások 100% támogatottságúak, önerő biztosítása nem
szükséges hozzá. Kialakításra kerülne egy 20x40 méteres műfüves pálya, pálya
megvilágítással és palánkkal együtt. A tervezett beruházás értéke 35.803.600.-Ft, melyhez
önerő nem szükséges.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
72/2022. (II.24.) Kt. számú
határozata
Az MLSZ-hez benyújtandó TAO támogatás iránti
kérelemhez való hozzájárulás
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 15. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi határozatot hozza:
1. Támogatja, és az ingatlan tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszavasvári
Sportegyesület az Magyar Labdarúgó Szövetséghez TAO támogatás iránt kérelmet
nyújtson be, a Tiszavasvári, Fehértói u. 2/B. szám alatti 2438 hrsz-ú ingatlanon
műfüves pálya kialakítására, a határozat mellékletét képező tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
dokumentumokat, nyilatkozatokat adja ki, illetve írja alá.
Határidő: Azonnal

szükséges

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
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Tárgy (23.np.): Egyebek
Szőke Zoltán polgármester:
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előző, rendkívüli Képviselő-testületi ülésen
elhangzott kérdésként dr. Kiss Krisztián képviselő úrtól a Sportcsarnokban elfagyott
radiátorokkal kapcsolatosan, hogy az mennyibe került, hány radiátor sérült meg. Ezzel
kapcsolatosan írásban kért tájékoztatást a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől is
képviselő úr, amelyet ismertetett a Képviselő-testülettel és az alábbi tájékoztatást adta. A
sportkoordinátor tájékoztatást adott arról, hogy a Sportcsarnokban visszaesett a hőmérséklet
és az önkormányzat munkatársaival megnézték mi okozhatta a problémát. Körbejárták az
épületet megnézték a kazánt, és azt tapasztalták, hogy az északi oldalon lévő bal 1-es
vészkijáratnál folyik a radiátor csőből a víz, a kazán nyomása leesett. A Tiva-Szolg Nonprofit
Kft. karbantartója kiment, és javasolta, hogy hívjanak szakembert. A Kft-nek karbantartási
szerződése van egy helyi vállalkozóval, aki kiment a helyszínre. A vizet leengedték a
rendszerből, a vállalkozó pedig nem egészen 1 m csövet, valamint 2 idomot cserélt ki. A
rendszer ezt követően feltöltésre került, a fűtés üzemel. A javításról jelenleg számlával még
nem rendelkezik a Kft, mivel negyedévente számláz a vállalkozó.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a nyílt ülést Szőke Zoltán
polgármester bezárta és a testület zárt üléssel folytatta a munkáját.

k.m.f.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző
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