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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2022. március 21-én  

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI  

NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 78-93-ig 

rendelete: 7-8. 

NAPIRENDEK  
 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2020.(IV.7.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről  

 

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város közvilágítása LED-es technológiával való korszerűsítése, 

bővítése hitelhez szükséges ingatlanfedezet és hitelösszeg módosításáról 

 

5. Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

támogatásból megvalósuló Központi orvosi rendelő bővítése és átalakítása tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás lezárásáról  

 

6. Előterjesztés a gyermekjóléti díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 

21/2021.(XII.2.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról 

 

7. Előterjesztés a Kornisné Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját 

képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 22/2021.(XII.2.) szociális rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

8. Előterjesztés a fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében kötött feladatellátási szerződés 

meghosszabbításáról 

 

9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022-2027. időszakra vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja elfogadásáról 

 

10. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

irodák bérletére kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról 

 

11. Egyebek 

 

 

Készítette: Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. március 21-én megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási 

Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Szabó Zoltán, Szabó Zsolt, Szurkos 

Szilvia, Tamás Viktor, Volosinóczki Béla képviselők. 

  

Távol maradt:  dr. Kiss Krisztián képviselő 
 

Meghívottként részt vettek:  

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

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

osztályvezető-helyettes, Kovács Edina köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, dr. 

Groncsák Andrea Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Harasztiné Gorzsás Ildikó Kornisné 

Központ gazdasági vezetője 
 

Meghívottként távolt maradt: Munkácsi Ágnes a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője, Makkai 

Jánosné Kornisné Központ intézményvezetője, 
 

Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita 
 

Szőke Zoltán polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet, majd a jelenléti ív alapján 

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

képviselőből   10 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. 

Kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  
 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

78/2022. (III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. március 21. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 21. napján 

megtartott rendkívüli ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2020.(IV.7.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervéről  

 

4. Előterjesztés Tiszavasvári Város közvilágítása LED-es technológiával való korszerűsítése, 

bővítése hitelhez szükséges ingatlanfedezet és hitelösszeg módosításáról 

 

5. Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

támogatásból megvalósuló Központi orvosi rendelő bővítése és átalakítása tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás lezárásáról  

 

6. Előterjesztés a gyermekjóléti díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 

21/2021.(XII.2.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról 

 

7. Előterjesztés a Kornisné Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját 

képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 22/2021.(XII.2.) szociális rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

8. Előterjesztés a fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében kötött feladatellátási szerződés 

meghosszabbításáról 

 

9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022-2027. időszakra vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja elfogadásáról 

 

10. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti 

irodák bérletére kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról 

 

11. Egyebek 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (1.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III.21.) 

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) 4.957.119.537 Ft költségvetési bevétellel 

b) 5.974.170.958 Ft költségvetési kiadással” 

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:) 

„d) 2.094.509.705 Ft finanszírozási bevétellel 

e) 1.077.458.284 Ft finanszírozási kiadással” 

2. § 

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
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(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

9.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

9.1.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

9.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

9.2.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

9.4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 

9.4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 9.6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 5. számú tájékoztató táblája helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 15. melléklet lép. 
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3. § 

Ez a rendelet 2022. március 21-én 12.00 órakor lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2022. március 21. 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

     Kihirdetve: 2022. március 21. 11.00 órakor 

 

  

 Dr. Kórik Zsuzsanna 

 jegyző 
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Általános indokolás 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak 

szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési és finanszírozási bevételi, kiadási 

főösszegek és a hiány összegei e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.  

2. §-hoz 

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be. 

3. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

11/2020.(IV.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Előadó:  Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 21.) 

önkormányzati rendelete 

Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2020. (IV.7.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. 

§ (1) bekezdés, 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában, b) pontjában és 13. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az 

egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § és 36. §-ban 

foglaltakra figyelemmel, a helyi adottságoknak megfelelően a partnerségi egyeztetés szerinti 

érintettek, a 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró államigazgatási 

szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok véleményének kikérésével 

az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a következőket rendeli el: Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi 

Osztály, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat, mint Területi Vízvédelmi 

Hatóság, HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat, mint Területi Vízügyi Hatóság, Országos Vízügyi 

Főigazgatóság, Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály, Budapest Főváros 

Kormányhivatal Közlekedési Főosztály Út- és Hídügyi Osztály, ITM Közlekedési Hatósági 

Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Hajózási Hatósági Főosztály, ITM Közlekedési 

Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Vasúti Hatósági Főosztály, Közlekedésért 

Felelős Miniszter nevében és hatáskörében eljárva Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

ITM vasúti és légiforgalmi szakterület, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, 

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, mint Katonai Légügyi Hivatal, Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
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Nyíregyházi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali 

Osztály, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi 

Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti 

Osztály, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda, Budapest Főváros 

Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály I.,Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Önkormányzat, Hajdúnánás Város Önkormányzata, Polgár Város 

Önkormányzata, Újtikos Község Önkormányzata, Tiszadob Község Önkormányzat, Tiszadada 

Község Önkormányzat, Tiszalök Város Önkormányzata, Szorgalmatos Község 

Önkormányzata, Nagycserkesz Község Önkormányzata, Hajdúdorog Város Önkormányzat, 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Jegyzője, mint elsőfokú általános építésügyi hatóság, mint 

környezetvédelemért felelős állig. szerv, továbbá a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban 

nevesített partnerek véleményének kikérésével az építés helyi rendjének biztosítása érdekében 

a következőket rendeli el: 

1. § 

A Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2020. (IV.7.) önkormányzati 

rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

[. (1) A rendelet mellékletei:] 

„a) 1. melléklet: Tiszavasvári Város T-3a-1/3, T-3a-2/3 T-3a-3/3, T-3b-1/2, T-3b-2/2,T-3a-

2/3, T-3b-2/3, T-3b-3/1 jelű Szabályozási Terve (továbbiakban: SZT)” 

2. § 

A Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2020. (IV.7.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) a 1. melléklet szerinti Belterületi szabályozási terv 2. számú 

módosító tervlappal egészül ki. 

3. § 

A Tiszavasvári Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2020. (IV.7.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. melléklete helyébe az 2. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. március 22-én lép hatályba. 

5. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 

 

      Szőke Zoltán     Dr. Kórik Zsuzsanna 

              polgármester       jegyző  
 

 

A rendelet kihirdetve: 2022. március 21. 
 

 Dr. Kórik Zsuzsanna 

                      jegyző
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1. melléklet 

„Belterületi szabályozási terv 2. számú módosító tervlap 

(A melléklet szövegét a(z) Belterületi szabályozási terv 2. számú módosító tervlap.pdf elnevezésű 

fájl tartalmazza.)”  
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2. melléklet 

„1. melléklet  

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Általános indokolás 

Az 50/2020. (IV.6.) polgármesteri határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és leírás, 

valamint a 11/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv módosítására volt szükség a terveken rajzi feldolgozásból eredő hibajavítás 

érdekében, mely ezzel a módosítással rendezésre került. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Azt rögzíti, hogy a rendelet 1. mellékletét képező Szabályozási Terv, milyen tervszámú 

tervlapokat tartalmazza. 

A 2. §-hoz  

Azt rögzíti, hogy a rendelet 1. mellékletét képező Szabályozási Terv kiegészül a T-3b-3/1 tervszámú 

tervlappal. 

A 3. §-hoz  

Azt rögzíti, hogy a rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

A 4. §-hoz  

A rendelet hatályba lépésének időpontját tartalmazza. 

Az 5. §-hoz  

Azt tartalmazza, hogy a rendeletet mely ügyekben kell alkalmazni. 
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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 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

79/2022. (III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

 

Tiszavasvári város Településszerkezeti terv és szerkezeti terv leírás 

módosításának jóváhagyásáról 

 

 

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 épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Elfogadja a Mészáros Ákos okl. településmérnök által K-E-20/12. törzsszámon készített 

Településszerkezeti tervet és szerkezeti terv leírását (T-2.b számú) a határozat 1. 

mellékletében foglalt tartalommal. 

 

 

       

Határidő: azonnal      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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79/2022. (III.21.) Kt. számú határozat 1. melléklet 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi 

közbeszerzési tervéről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető 

 
 

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

polgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2022.(III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a polgármestert a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 

43.§. (1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:  Szőke Zoltán polgármester 
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80/2022.(III.21.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT 

KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés 
 

    
 

  

Gyógyfürdő fejlesztés 

(eszközbeszerzés) 
Nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1)b) pont 

szerinti 

eljárás 

2022. május 2024. április Nem 

Iskolabusz 

(Felzárkóztató) 
Nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1)b) pont 

szerinti 

eljárás 

2022. május 2022. július Nem 

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

Központi orvosi 

rendelő felújítása, 

bővítése 

(Felzárkóztató)  

Nemzeti 

Kbt.115.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2022. január 2022. december Nem 

Út, padka, járda 

felújítás 

(Felzárkóztató) 

Nemzeti 

Kbt.117.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2022. február 2022. november Nem 

Gyógyfürdő fejlesztés 

(építés) 
Nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1) b) 

alapján 

2022. április 2024. április Nem 

Tanoda és Biztos 

Kezdet Gyerekház 

Külső-Szentmihály 

(építés) 

Nemzeti 

Kbt.115.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2022. június 2023. szeptember Nem 

Tanoda és Biztos 

Kezdet Gyerekház 

Büd (építés) 

Nemzeti 

Kbt.115.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2022. június 2023. szeptember Nem 

Út, közműfejlesztés 

Külső-Szentmihály 
Nemzeti 

Kbt.115.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2022. június 2023. szeptember Nem 
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Külterületi út építés Nemzeti 

Kbt.117.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2022. július 2023. július Nem 

Bölcsőde felújítás Nemzeti 

Kbt.117.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2022. augusztus 2023. augusztus Nem 

Varázsceruza Óvoda 

felújítás 
Nemzeti 

Kbt.117.§ 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

2022. október 2023. szeptember Nem 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

Közterületi 

konténeres 

hulladékszállítás 

Nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1)b) pont 

szerinti 

eljárás 

2022. július 2027. november Nem 

Gyógyfürdő fejlesztés 

(projektmenedzsment) 
Nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1) b) pont 

szerinti 

eljárás 

2022. május 

 

2024. április 
Nem 

Gyógyfürdő fejlesztés 

(műszaki ellenőr) 
Nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1) b) pont 

szerinti 

eljárás 

2022. május 

 

2024. április 
Nem 

Gyógyfürdő fejlesztés 

(marketing) 
Nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1) b) pont 

szerinti 

eljárás 

2022. május 

 

2024. április 
Nem 

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

 V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

        SZŐKE ZOLTÁN 

  

TISZAVASVÁRI, 2022. március 21. 

 

 

 

 

                                                                                 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 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

81/2022.(III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2022. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a jegyzőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző 
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81/2022.(III.21.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

 

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT 

KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés 
 

    
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

 
 

„Nemleges” 
 

 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

    
 

 

    
 

 

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

    
 

 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

 

                DR. KÓRIK ZSUZSANNA 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2022.MÁRCIUS 21.  

 

 

 DR. KÓRIK ZSUZSANNA

 JEGYZŐ 
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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 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

82/2022.(III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022. évi összesített közbeszerzési tervét 

a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a 

Kbt. 43.§. (1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

4.  Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét. 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: Szőke Zoltán polgármester  

  Moravszki Zsoltné intézményvezető 
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82/2022.(III.21.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

 

TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 2022. ÉVI ÖSSZESTETT 

ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés 
 

    
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

 
 

„Nemleges” 
 

 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

    
 

 

    
 

 

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

    
 

 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

               MORAVSZKI ZSOLTNÉ 

 

TISZAVASVÁRI, 2022. MÁRCIUS 21. 

                

                     

                        MORAVSZKI ZSOLTNÉ 

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

polgármester a negyedik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

83/2022.(III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az igazgatót a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az igazgatót, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. 

(1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény igazgatóját. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos          Felelős:  Szőke Zoltán polgármester 

                        Kulcsár Lászlóné intézményvezető 
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83/2022.(III.21.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI 

ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés 
 

    
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

 
 

„Nemleges” 
 

 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

    
 

 

    
 

 

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

    
 

 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

                                                                                              KULCSÁR LÁSZLÓNÉ 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2022. MÁRCIUS 21. 

                

                     

                          KULCSÁR LÁSZLÓNÉ 

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

polgármester az ötödik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

84/2022.(III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a 

Kbt. 43.§. (1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

                              Makkai Jánosné intézményvezető 
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84/2022.(III.21.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2022. 

ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor került-

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés 
 

    
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 II. Építési 

beruházás 

 
    

 
  

  

 

„Nemleges” 
 

  

 
 

  
 

 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

    
 

 

IV. Építési 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

    
 

 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

 

 
   

 
 

                                                                                               MAKKAI JÁNOSNÉ 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2022. MÁRCIUS 21. 

                

                     

 MAKKAI JÁNOSNÉ 

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

polgármester a hatodik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

85/2022.(III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Bölcsőde 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Tiszavasvári Bölcsőde 2022. évi összesített közbeszerzési tervét a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri az intézményvezetőt a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a 

Kbt. 43.§. (1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról az intézmény vezetőjét. 

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                 Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

      Munkácsi Ágnes intézményvezető 
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85/2022.(III.21.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 

 

TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE 2022. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 

  A közbeszerzés 

tárgya és mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés 
 

    
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 II. Építési beruházás 
 

    
 

  

 
 

„Nemleges” 
 

 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

    
 

 

    
 

 

IV. Építési koncesszió    
 

 

    
 

 

    
 

 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

                      MUNKÁCSI ÁGNES 

 

 

 

 

TISZAVASVÁRI, 2022. MÁRCIUS 21. 

                

                     

                               MUNKÁCSI ÁGNES  

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

hetedik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

86/2022.(III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

(amely az 5/2022.(III.21.) számú alapítói határozatnak minősül) 

 

 

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  

törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2022. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét a terv folyamatos aktualizálására. 

3. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) 

bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról a Kft. ügyvezetőjét.  

 

 

 

 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                Felelős:         Szőke Zoltán polgármester 

                                                                                                  dr. Groncsák Andrea a Kft. ügyvezetője
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                           86/2022.(III.21.) KT . SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 
 

Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

2022. évi ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 

  A közbeszerzés 

tárgya és mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés 
 

    
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 II. Építési beruházás 
 

    
 

  

 
 

„Nemleges” 
 

 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 
    

 
  

    
 

 

    
 

 

IV. Építési koncesszió    
 

 

    
 

 

    
 

 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
   

 
 

    
 

 

                                                                                           Dr. Groncsák Andrea 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2022. március 21. 

 

 

 

                                                                        Dr. Groncsák Andrea 

  ügyvezet



57 

 
 

Tárgy (4.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város közvilágítása LED-es 

technológiával való korszerűsítése, bővítése hitelhez szükséges 

ingatlanfedezet és hitelösszeg módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, miszerint 20 millió forinttal csökkentik az 

igényelt hitel összegét. A felajánlott fedezetet a Sportcsarnokot kiváltják önkormányzati 

földterületekkel. 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

87/2022. (III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári város közvilágítása LED-es technológiával való korszerűsítése, bővítése 

hitelhez szükséges ingatlanfedezet és hitelösszeg módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszavasvári város közvilágítása 

LED-es technológiával való korszerűsítése, bővítése hitelhez szükséges ingatlanfedezet és 

hitelösszeg módosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Úgy dönt, hogy kezdeményezi a Takarékbank Zrt.-vel megkötött „Tiszavasvári város 

közvilágítása LED-es technológiával való korszerűsítése, bővítése” tárgyú 

hitelszerződés összegének 20.000.000 Ft-tal történő csökkentését. 

 

2. Hozzájárul, hogy a „Tiszavasvári város közvilágítása LED technológiával történő 

korszerűsítéséhez” felhalmozási célú hitel fedezetéül a tiszavasvári 2448/6 helyrajzi 

számú (Sportcsarnok) ingatlan helyett a tiszavasvári 046/1, 0340/13, 0340/15, és 

0356 helyrajzi számú földterületek - Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdoni 

hányadának megfelelően - kerüljenek felajánlásra. 

 

3. Kijelenti, hogy a határozat 3. pontjában szereplő tiszavasvári 046/1, 0340/13, 

0340/15, és 0356 helyrajzi számú ingatlanok forgalomképesek. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy  

- az 1. és 2. pontban foglalt döntésekkel kapcsolatos, szükséges nyilatkozatokat 

tegye meg; 

- a jelzálogjog törlése és új ingatlanokra történő bejegyzése iránt szükséges 

intézkedéseket a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a Földhivatalnál tegye 

meg; 
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- kezdeményezze a Takarékbank Zrt-nél az 1. pontban foglaltak megvalósulása 

érdekében a hitelszerződés módosítását; 

- kezdeményezze a Takarékbank Zrt-nél a 2. pontban foglaltak megvalósulása 

érdekében a jelzálogjog szerződés módosítását; 

- a hitelszerződés és a jelzálogjog szerződés módosítását írja alá.  
 

 

 

Határidő: 

1.-4. pont esetében: azonnal, illetve         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

esedékességkor 

 

 

 

Tárgy (5.np.): Előterjesztés „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 

Tiszavasváriban” című támogatásból megvalósuló Központi orvosi 

rendelő bővítése és átalakítása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Elmondta, hogy az egyedi kormányzati támogatásból kifolyólag a Központi orvosi rendelő 

bővítése és átalakítása kezdődik meg, amelyre kaptak pályázati forrást. A közbeszerzési 

eljárás lefolytatásra került, a bíráló bizottság pedig meghozta a döntését. A határozat-tervezet 

szerint megvan a nyertes kivitelező.  

 

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

polgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 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 

Tamás Viktor képviselő: igen 

Volosinóczki Béla képviselő: igen 
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

88/2022. (III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című 

 támogatásból megvalósuló Központi orvosi rendelő bővítése és átalakítása tárgyban 

kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 

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. Megállapítom – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - hogy az 

„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-

1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat szerinti támogatásból megvalósuló Központi orvosi 

rendelő bővítése és átalakítása tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 

TasiTrend Kft. (4400 Nyíregyháza, Templom utca 59/A.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

2. Megállapítom – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - hogy az 

„Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-

1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat szerinti támogatásból megvalósuló Központi orvosi 

rendelő bővítése és átalakítása tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a legjobb 

ár-érték arányra tekintettel a nyertes Ajánlattevő a TasiTrend Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Templom utca 59/A.) nettó 142.119.243,- Ft + áfa összegű ajánlati árral. 

 

3. A rendelkezésre álló fedezeten (nettó 141.531.006,- Ft + áfa) felüli nettó 588.237,- Ft + 

áfa többletköltséget projekten belüli költség átcsoportosítással biztosítom.  

 

4. Megállapítom, hogy az „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 

Tiszavasváriban” című BMÖGF/587-1/2021 iktatószámú Támogatói Okirat szerinti 

támogatásból megvalósuló Központi orvosi rendelő bővítése és átalakítása tárgyban 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes. 

 

5. Felkéri a polgármestert, hogy: 

-  a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket,  

- saját hatáskörben biztosítsa a felmerülő többletköltség fedezetét projekten belüli 

átcsoportosítással, valamint a Támogató felé az átcsoportosításhoz tegye meg a 

szükséges intézkedéseket, 

-  a kivitelezéshez szükséges Vállalkozási szerződést írja alá. 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor                   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a gyermekjóléti díj alapját képező szolgáltatási 

önköltségről, valamint a 21/2021.(XII.2.) gyermekjóléti rendelet 

felülvizsgálatáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

89/2022. (III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A gyermekjóléti térítési díj alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 21/2021. 

(XII.2.) gyermekjóléti rendelet felülvizsgálatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

I. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2021. (XII.2.) önkormányzati 

rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott térítési díjak mértékét változatlanul hagyja.  

 

 

II. Az intézményvezető által megállapított, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása 

vonatkozásában a szolgáltatási önköltséget az alábbiak szerint fogadja el.  
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A Tiszavasvári Bölcsőde szolgáltatási önköltség számítása 2022. évi költségvetési adatok 

alapján (az adatok Ft-ban kerültek megadásra): 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása feladat teljesített kiadásai 110 084 039 

104031 Városi Kincstár által felosztott költségek 3 785 341 

104035 Gyermekétkeztetés teljesített kiadásai 18 521 546 

104035 Városi Kincstár által felosztott költségek 1 020 317 

Bölcsődei ellátás összes kiadása: 133 411 243 

Éves szolgáltatási önköltség /fő= összes kiadás osztva a normatíva szempontjából 

költségvetésben figyelembe vett létszámmal (64 fő) 
2 138 001 

- Le: élelmezés nyersanyagköltsége Ft/fő/év    (4.370.635.-Ft/54 fő) -82 316 

- Le: állami támogatás összege Ft/fő (bértámogatás+üzemeltetési támogatás/64 fő) -1 680 030 

- bértámogatás (felsőfokú végzettségű 

kisgyermeknevelők) 
48 934 900    

- bértámogatás (középfokú végzettségű 

kisgyermeknevelők) 
43 624 000    

- üzemeltetési támogatás 12 275 000    

Összes állami támogatás 104 833 900 1 680 030  

Gondozásra számított intézményi térítési díj 328/2011. Korm. Rend. 9.§. (1) 

Ft/fő/év 
375 654 

Időszakos gyermekfelügyelet napidíja 328/2011. Korm. Rend. 9.§. (4) bek. 

Maximális óradíj = Éves szolgáltatási önköltség / 230 nap / 12 óra                                               

Bruttó összeg Ft/fő/óra 

775 

 

 

 

III. Elfogadja a Tiva-Szolg Kft. által kimutatott 421 Ft/adag költséget a gyermekétkeztetés 

esetén.  

 

 

Határidő: 2022. március 31.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a Kornisné Központ által biztosított szociális ellátások 

térítési díjai alapját képező szolgáltatási önköltségről, valamint a 

22/2021.(XII.2.) szociális rendelet felülvizsgálatáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

90/2022. (III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

A Kornisné Központ által biztosított szociális ellátások térítési díjai alapját képező 

szolgáltatási önköltségről, valamint a 22/2021. (XII.2.) szociális rendelet 

felülvizsgálatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. § alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XII.2.) 

önkormányzati rendelet 8. mellékletében meghatározott térítési díjak mértékét 

változatlanul hagyja.  

 

II. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási 

önköltséget az idős és fogyatékos otthonra, 2022. évre vonatkozóan az alábbiakban:  

 

 Szolgáltatási önköltség 2022.  

 Idős ellátás 

(Ft) 

Demens 

ellátás (Ft) 

Fogyatékos 

ellátás (Ft) 

Anyagköltség  47 178 779 10 327 548 30 083 215 

Szolgáltatások költségei 39 232 570 8 679 892 25 322 475 

Bérköltség 227 285 991 40 434 992 155 540 316 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 13 231 525 4 092 672 8 962 270 

Bérjárulékok 37 229 652 8 134 330 24 917 944 

Értékcsökkenési leírás 1 556 718 336 756 967 707 

Összesen eddig  365 715 235 72 006 190 245 793 927 

Egyéb ráfordítások  19 633 018 4 297 345 12 388 579 

Teljes önköltség  385 348 253 76 303 535 258 182 506 

Önköltség éves összege/fő 3 471 606 3 179 314 3 741 775 

Önköltség havi összege/fő 289 300 264 943 311 815 

Önköltség napi összege/fő 9 485 8 687 10 223 
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III. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási 

önköltséget a házi segítségnyújtásra vonatkozóan 2513 Ft/gondozási órában. 

 

IV. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező szolgáltatási 

önköltséget az idősek nappali ellátásra vonatkozóan 4471 Ft/ellátási napban. 

 

V. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező 

szolgáltatási önköltséget a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra vonatkozóan 

3298 Ft/készülék/hó összegben.  

 

VI. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező 

szolgáltatási önköltséget a támogató szolgáltatásra vonatkozóan 45 Ft/szállítási km 

összegben, és 0 Ft/gondozási óra összegekben.  
 

VII. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező 

szolgáltatási önköltséget a szociális étkeztetésre vonatkozóan 768 Ft/adag összegben.  

 

VIII. Elfogadja a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője által megállapított, a szociális ellátások térítési díjai alapját képező 

szolgáltatási önköltséget a tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozóan 242 Ft/km 

összegben.  

 

IX. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézményvezetőt. 

 

Határidő: 2022. március 31.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
 

 
 

Tárgy (8.np.): Előterjesztés a fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében kötött 

feladatellátási szerződés meghosszabbításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Volosinóczki Béla képviselő: 

Bejelentette, hogy személyes érintettségére hivatkozással a döntéshozatalból való kizárását 

kéri.  

 

Szőke Zoltán polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak Volosinóczki Béla 

döntéshozatalból való kizárásáról, személyes érintettségére való tekintettel. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
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A Képviselő- testület 9 igen egyhangú szavazattal, - 1 fő nem szavazott - ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Volosinóczki Béla képviselőt a döntésből kizárta és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

91/2022. (III.21.) Kt. sz.  

határozata 

 

Volosinóczki Béla képviselő kizárása döntéshozatalból 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 49. § (1), 

bekezdésében foglaltak alapján dönt arról, hogy  

 

Volosinóczki Béla képviselőt kizárja a Fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében kötött 

feladatellátási szerződés meghosszabbításáról szóló döntés meghozatalából személyes 

érintettségre való tekintettel. 

 

 

 

Határidő: azonnal          Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

       

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, - 1 fő nem szavazott, mivel a Képviselő-testület a 

döntésből kizárta személyes érintettségre való tekintettel – ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

92/2022. (III.21.) Kt. számú határozata 
 

 Fizikoterápiás feladatok ellátása érdekében kötött feladatellátási szerződés 

meghosszabbítása 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fizikoterápiás feladatok ellátása 

érdekében kötött feladatellátási szerződés meghosszabbítása tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.Módosítom és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadom Tiszavasvári 

Város Önkormányzata és a Rehabilitációs Team Szolgáltató Kft. (4440 Tiszavasvári, 

Kabay János u. 39.) között a Tiszavasvári járóbeteg szakellátás nem szakorvosi feladatok 

ellátására megkötött feladatellátási szerződést. 

A módosítás következtében a szerződés időtartama az alábbira módosul: A feladatellátáshoz 

szükséges végleges működési engedély megszerzése és a finanszírozási szerződés megkötését 
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követően, 2022. április 1. napjától kezdődő 3 hónapos határozott időtartamig, azaz 2022. 

június 30. napjáig szól.  

A módosítás következtében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozáson felüli 

díj havi összege 1.300.000,-Ft, azaz egymillió háromszázezer forint összegre módosul. 

2.Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal                                             Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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92/2022.(III.21.) Kt. hat melléklete 

 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

EGÉSZSÉGÜGYI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI - nem szakorvosi – FELADATOK 

ellátására 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Képviselője: Szőke Zoltán 

Adószám: 15732468-2-15 

Telefon: 42/520-500 

Telefax: 42/275-000 

E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

a továbbiakban, mint feladat átadó (továbbiakban: Átadó) 

 

 

Név. Rehabilitációs Team Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 39. 

Képviselője: Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea ügyvezető 

Cégjegyzék szám: 15-09-075553 

Adószám: 12433191-2-15 

E-mail: rehabteamkft@gmail.com 

egészségügyi szolgáltató, mint feladat átvevő (továbbiakban: Átvevő) - továbbiakban 

együttesen Felek - között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:  
 

Előzmények 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 79/2021. (IX.30.) Kt. számú 

határozatával a Tiszavasvári járóbeteg nem szakorvosi fizioterápia szakellátással 

kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettséget az 5711 szakmakódú gyógytorna nem 

szakorvosi feladat ellátása heti 30 órában és 5722 szakmakódú fizioterápia (asszisztensi 

tevékenységként) nem szakorvosi feladat ellátása heti 25 órában átadta Átvevőnek 2021. 

október 1. napjától kezdődő 6 hónapos határozott időtartamra.  
 

A szerződés tárgya 

Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 79/2021. (IX.30.) Kt. számú határozatával elfogadott, a Tiszavasvári járóbeteg 

szakellátás nem szakorvosi feladataira vonatkozó feladatellátási szerződés 2. Feladatellátási 

díj, fizetési feltételek 2.1. pontját, valamint a 3. A szerződés időtartama pontját közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:  
 

„2. Feladatellátási díj, fizetési feltételek:  
2.1. Szerződő felek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) 

finanszírozáson felüli díj havi összegét 1.300.000,-Ft-ban, azaz egymillió háromszázezer 

forintban állapítják meg. A tevékenység ÁFA mentes körbe tartozik. 

 

Átvevő a szerződéses feladatok ellátását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. 

rendeletben (továbbiakban Kormányrendelet) meghatározott NEAK finanszírozásért, és a 
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NEAK finanszírozás felett – jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt - kiegészítő összegért 

vállalja.  

 

A Kormányrendelet 27/A. § (1) bekezdés h) pontja értelmében az Átadó - a finanszírozási 

szerződésében lekötött - az átadott feladathoz tartozó teljesítmény volument átadja az 

Átvevő részére.     
 

Az ellátás finanszírozásának elsődleges forrása a NEAK által biztosított díjazás. Megbízott – 

a jelen szerződés alapján - közvetlenül maga köt az ellátás finanszírozására szerződést a 

NEAK-kal. A finanszírozási szerződés alapján a NEAK a szolgáltató (Átvevő) részére a 

Kormányrendelet szerinti díjat havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló 

kormányrendeletben (a továbbiakban: Ámr.) meghatározottak szerint utalványozza. 

Átadó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Átvevő a finanszírozási 

szerződést közvetlenül a NEAK-kal kösse meg. Átadó a jelen feladatellátási szerződés 

hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy a NEAK finanszírozási összeg 

közvetlenül az Átvevő bankszámláján kerüljön jóváírásra.” 
 

„3.A szerződés időtartama 
 

A feladatellátáshoz szükséges végleges működési engedély megszerzése és finanszírozási 

szerződés megkötését követően 2022. április 1. napjától kezdődő 3 hónapos határozott 

időtartamig, azaz 2022. június 30. napjáig szól.”  
 

 

Felek rögzítik, hogy a feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai 

változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.  

 

Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 92/2022. (III.21.) Kt. 

számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják. 

 

Jelen szerződés a felek által történő aláírásának napján lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2022. ………………………………… 

 

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

   Tiszavasvári Város Önkormányzata               Rehabilitációs Team Szolgáltató Kft. 

     képviseletében          képviseletében 

     Szőke Zoltán polgármester    Volosinóczkiné Szlomoniczki Tímea          

                                                                                                      ügyvezető 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzat 2022-2027. 

időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

93/2022. (III.21.) Kt. számú 

határozata 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022-2027. időszakra vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja elfogadásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Dönt arról, hogy új Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogad el a 2022-2027. közötti 

időszakra vonatkozóan a határozat 1.sz. melléklete szerinti tartalommal, mely 2022. 

március 21. napján lép hatályba.  

 

2. Jelen Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályba lépésével egyidejűleg a korább 

212/2018. (VII.26.) Kt. határozattal elfogadott Program hatályon kívül helyezésre 

kerül.  

 

3.  Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon ezen döntés a HEP Társadalmi 

Esélyteremtési Főigazgatóság részére történő eljuttatásáról. 

 

 

 

 

 

Határidő: 2022. március 31.    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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93/2022. (III.21.) Kt. számú határozat melléklete 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával a Tiszavasvári, 

Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződés 

jóváhagyásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

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

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2022. (III.21.) 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: 

 

1.1. A Képviselő-testület módosítja az 53/2022. (II.24.) Kt. számú határozatát, egyben 

jóváhagyja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával 

(1115 Budapest, Bartók B. út 105-113.) a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti Térségi 

Szolgáltató Ház emeleti részén lévő két iroda (11,5 m
2
, 22,45 m

2
) bérletére 2022. 

február 01. napjától kötendő bérleti szerződést a határozat mellékletét képező bérleti 

szerződés szerint. 

  

2. A szerződésben a következő pontok módosulnak: 

 A szerződő fél megnevezésénél a szervezet teljes neve kerül feltüntetésre. 

 A 2.1. pontban a bérleti díj fizetési határideje 8 napról 30 napra változik. 

 

 A szerződés 10. pontja kiegészül az alábbi szöveggel:  

„Felek megállapodnak, hogy az egymás részére a postai szolgáltatásokról szóló 

jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített 

jognyilatkozataikat, 

a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta 

vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége 

vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján, 

b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés 

elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.” 

 

 A szerződés egy új, 14. ponttal egészül ki:  

„14. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy mivel a Bérlő a jelen szerződés finanszírozására 

központi költségvetési illetve egyéb államháztartási támogatást vehet igénybe, ezért a 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű 

felhasználását a támogató vagy megbízottja, valamint az Állami Számvevőszék, a 
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Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb szervek 

ellenőrizhetik. A bérleti díj ellenőrzése körében Bérbeadó köteles betekintést biztosítani 

nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá köteles teljes körű adatszolgáltatásra a jelen 

szerződés teljesítésével összefüggésben, valamint köteles minden, az ellenőrzéshez 

szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni az ellenőrzésre jogosult szervek 

részére.” 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát a Testület 

döntéséről. 

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal     Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



234 

94/2022. (III.21.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 94/2022. (III.21.) 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 

 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara  
székhelye:  1115 Budapest, Bartók B. út 105-113. 

képviseli:  Győrffy Balázs elnök meghatalmazása alapján 

   Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes megyei igazgató   

adószáma:  18399257-2-43 

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.  

 

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. 

  

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 30 napon 

belül köteles megfizetni a Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú 

költségvetési számlájára.  



235 

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 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. 

 

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. 
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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: 

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.  
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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. Felek megállapodnak, hogy az egymás részére a postai szolgáltatásokról szóló 

jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített 

jognyilatkozataikat, 

a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta vagy 

a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy 

elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján, 

b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének 

napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

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 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. 

 

14. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy mivel a Bérlő a jelen szerződés finanszírozására központi 

költségvetési illetve egyéb államháztartási támogatást vehet igénybe, ezért a szerződésben 

vállalt kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a támogató vagy 
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megbízottja, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá 

jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik. A bérleti díj ellenőrzése körében 

Bérbeadó köteles betekintést biztosítani nyilvántartásaiba, könyveibe, továbbá köteles teljes 

körű adatszolgáltatásra a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben, valamint köteles 

minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni az ellenőrzésre 

jogosult szervek részére 

 

Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvastuk, tartalmát közösen értelmeztük, azt 

akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírtuk. 

 

 

 Tiszavasvári, 2022. ………………………..……... 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 

 bérbeadó  Vidékfejlesztési Kamara 

 képv.: Szőke Zoltán polgármester bérlő 

  képv.: Győrffy Balázs elnök meghatalmazása alapján 

  Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes megyei igazgató 
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Tárgy (11.np.): Egyebek 

 

Szőke Zoltán polgármester: 
Tájékoztatásként elmondta, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán összegyűjtött adományokat 

eljuttatják Vásárosnaményba a Vöröskereszt gyűjtőpontjára. Köszönetét fejezte ki 

mindenkinek, aki ebben együttműködött, aki felajánlást tett, akik ennek a szervezésében részt 

vettek. A gyűjtést nem állítják le, a további információkat a Tiszavasvári Tv és a város 

honlapján, a közösségi médiában fogják közzé tenni. Bízik benne, hogy mihamarabb 

megoldódik ez a helyzet, de amíg ilyen körülmények vannak, addig segíteni kell. 

 

 
 

 
 

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

polgármester bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 


