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TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

2022. június 16-án  

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK 

jegyzőkönyve, 

napirendje, 

határozatai: 170-180. 

rendeletei:13-15. 

NAPIRENDEK  
 

 

1. Előterjesztés a köztemetési költségek felülvizsgálatáról 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 

39/2019.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. Előterjesztés komplex felzárkózási program keretében 2022. évi szakmai program 

megvalósítására kiadott Támogatói Okirat elfogadásáról 

 

6. Előterjesztés a víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 

Magyar Állam terhére történő átruházásának lehetőségéről  

 

7. Előterjesztés a „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt 

azonosítószámú pályázat kivitelezési munkálataira közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

 

8. Előterjesztés az Esély és Otthon-Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-

00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének újbóli 

pályázati felhívásáról 

     

9. Előterjesztés a járóbeteg-és ügyeleti ellátás 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

 

10. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont 

kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződés 5. számú 

módosításának utólagos elfogadásáról 

 

11. Előterjesztés a tiszavasvári 3602/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan NYÍRSÉGVÍZ 

Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű Zrt. részére történő ingyenes használatba 

adásáról 

 



2 

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosításáról a TSE részére 

a 2022/23-as bajnoki évre 

 

13. Előterjesztés az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. előtti gyalogos átkelőhely 

kialakításáról 

 

 

 

Készítette: Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. június 16-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 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, 

Balogh Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, Szabó Zsolt, Szurkos Szilvia, 

Tamás Viktor, Volosinóczki Béla képviselők. 
  

Távol maradt:  Balázsi Csilla, dr. Rojkó László képviselők 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós 

Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető-helyettes, Gulyás Gabriella köztisztviselő, 

Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Kovács Edina köztisztviselő, Paronai János kapitányságvezető, 

Bognár László Mészáros és Mészáros Zrt. képviselője, Mályinkó Zoltán Nitrokémia Zrt. 

képviselője 
 

Meghívottként távolt maradt: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Huri-Szabó Szilvia 

köztisztviselő, Groncsák Andrea a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Elek Tamás 

Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezető, Dóka Tünde Kornisné Központ szakmai vezetője, Nácsa 

Balázs Tiszavasvári Sportegyesület elnöke 

 

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, mivel a megválasztott 12 fő képviselőből 

10 fő képviselő volt jelen. Külön köszöntötte Paronai János Rendőrezredest, és két vendég is 

érkezett, Bognár László a Mészáros és Mészáros Zrt-től, és Mályinkó Zoltán a Nitrokémia Zrt. 

részéről. A napirendi pontok vonatkozásában javasolta a 8. napirendi pontot, ami „Előterjesztés a 

köztemetési költségek felülvizsgálatáról” szól, első napirendként megtárgyalni. Majd 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 az általa tett módosítással együtt. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

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

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

170/2022. (VI.16.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. június 16. napján megtartott rendes, nyílt képviselő-testületi ülés napirendjeiről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. június 16. napján megtartott 

rendes, nyílt ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés a köztemetési költségek felülvizsgálatáról 

 

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 

39/2019.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

4. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

5. Előterjesztés komplex felzárkózási program keretében 2022. évi szakmai program 

megvalósítására kiadott Támogatói Okirat elfogadásáról 

 

6. Előterjesztés a víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 

Magyar Állam terhére történő átruházásának lehetőségéről  

 

7. Előterjesztés a „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt 

azonosítószámú pályázat kivitelezési munkálataira közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

8. Előterjesztés az Esély és Otthon-Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 

kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének újbóli pályázati 

felhívásáról 

     

9. Előterjesztés a járóbeteg-és ügyeleti ellátás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

10. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont 

kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződés 5. számú módosításának 

utólagos elfogadásáról 

 

11. Előterjesztés a tiszavasvári 3602/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan NYÍRSÉGVÍZ 

Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű Zrt. részére történő ingyenes használatba 

adásáról 

 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosításáról a TSE részére a 

2022/23-as bajnoki évre 
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13. Előterjesztés az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. előtti gyalogos átkelőhely kialakításáról 

 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Kérdésként vetette fel Paronai János kapitány úrnak, hogy az új elektromos cigaretta, az elf bar-al 

kapcsolatban jelentek meg intézkedések, és ez Tiszavasváriban is jelen van, és van-e ehhez már 

jelzés, észrevétel itt helyben. A másik pedig egy visszatérő jelenség szintén, mivel közeleg a nyári 

szünet, jön a jó idő, és a közterületek megjelennek kisebb-nagyobb csoportok, akik a közhangulatot 

zavarják, hangoskodnak. Vagy éppen olyan korosztályhoz tartoznak, ami aggasztó, hogy nagyon 

fiatalok, 6.,7. osztályos tanulók olyan időszakokban, ami már késő esti időpont, és nekik már nem 

kellene akkor ott lenniük. Olyan területeken, mint például a Találkozások tere, Attila tér, 

Szentmihály tér, ahol ezek a fiatalok megjelennek, alkohol fogyasztás nyomai tapasztalhatóak, de a 

tavalyi évben volt egy tűzijáték okozta ponyva égetés is, szemetelés, egyebek. Lehetőség szerint 

kérte, hogy többet figyeljen a rendőrség ezekre a területekre, nem a büntetés a cél, hanem hogy 

felhívják a figyelmét a gyerekeknek arra, hogy abban az időszakban a közterületen nincs helyük. A 

szülők figyelmét is fel kell hívni erre. A közterületfelügyelő munkaideje úgy lesz szervezve, hogy 

ezeken a területeken a kritikus órákban jelen legyen. Ehhez kér támogatást a rendőrségtől, valamint 

a polgárőrségtől.  

 

Paronai János rendőrezredes: 

Elsőként elmondta, hogy az elf bar ugyebár egy újdonság, és ezért népszerű a fiatalok körében. 

Természetesen van vele feladata a rendőrségnek. Voltak ezzel kapcsolatosan intézkedéseik. A 

másik felvetésre reagálva, már készültek rá egy hónappal ezelőtt, felvették a kapcsolatot az 

önkormányzattal a közterületfelügyelő kapcsán, hogy mint a tavalyi évben is, idén is legyenek 

közös szolgálataik, illetve a polgárőrséggel szintén egyeztettek, és közösen fogják biztosítani a 

közterületek rendjét.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megköszönte ezredes úr válaszait, majd elmondta, hogy örül a jó együttműködésnek a 

rendőrséggel. Ezek után a volt Alkaloida kármentesítési munkálatairól beszélt, majd felkérte 

Bognár Lászlót, a Mészáros és Mészáros Zrt. képviselőjét, hogy tájékoztassa a lakosságot röviden 

arról, hogy hogyan áll a beruházás, mi az, ami következik, mire számíthatnak a jövőben.  

 

Bognár László Mészáros és Mészáros Zrt. képviselője: 

Elmondta, hogy az elmúlt egy évben egy nagyon fontos fejezet zárult le a Tiszavasvári volt 

Alkaloida hulladéklerakójának kármentesítése tárgyú projektben. Az 1. számú mérföldkő, és 

egyben a legnehezebb is, lezárult. Egy 30 méter mély, és 2,1 km hosszú, és 60 cm széles résfal 

készült el. Ez egy nagyon komoly mérnöki feladat volt. Ezzel a szennyezés útját elzárták. tehát a 

volt hulladéklerakóból a lerakásra került szennyező anyag a későbbiekben nem tud majd tovább 

kijönni a hulladéklerakó területéről. A projekt lehetővé tette, hogy mérésekkel előrevetítsék a 

szennyeződéseket, ami kikerült a hulladéklerakóból. Sajnálatos módon egy lényegesen nagyobb 

szennyezéssel van dolguk. Jelenleg ezzel kapcsolatosan beavatkozási tervet, illetve vízjogi létesítési 

engedélytervet kell módosítaniuk. Viszont van lehetőség ennek a problémának a kezelésére. 

Megnyugtatásként közölték a tiszavasvári lakosokkal, hogy ez a szennyezés a lakó részektől 

lényegesen távol helyezkedik el, ami mérésekkel, akkreditált laborvizsgálatokkal alátámasztott. 

Tulajdonképpen előkészületi munkálatok vannak azzal kapcsolatosan, hogy a külső kirekedt 
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szennyeződést megszüntessék. Ez lesz a következő mérföldkőnek a célkitűzése, hogy egy 

víztisztítórendszer kiépítésével a külső területeket megtisztítsák ezektől a szennyező anyagoktól. 

Gyakorlatilag ez úgy fog történni, hogy körülbelül 10 km vezeték kerül majd elhelyezésre, és 

szivattyúk segítségével a szennyezett talajvizet kinyerik, és egy megépített víztisztítóban 

megtisztítják, majd a tiszta vizet visszajuttatják a szennyeződésmentes zónákba. Cirkuláltatják a 

vizet egészen addig, amíg meg nem tisztul teljesen. Ezek után egy 1,5 éves próbaüzemben fogják a 

rendszert tesztelni. Ezeken kívül bármilyen kérdésre szívesen válaszolnak.  

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Megkérdezte, hogy milyen mélyen helyezkedik el a szennyeződés. 

 

Bognár László Mészáros és Mészáros Zrt. képviselője: 

Válaszul elmondta, hogy két zónában helyezkedik el a szennyeződés. Gyakorlatilag két 

vízzáróréteg között, 17 méteres zónában fekvő vízzáró réteg között terjedt el. Illetve egy mélyebb, 

28 méteres zónában, és körülbelül 1 km-re kúszott el a lerakótól. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megköszönte a fontos és megnyugtató információkat.  

 

Tárgy(1.np.): Előterjesztés a köztemetési költségek felülvizsgálatáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: 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. 

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2022. (VI. 16.) Kt. számú 

határozata 

 

(11/2022. (VI. 16.) sz. Tiva-Szolg. Kft. alapítói határozat) 

 

Köztemetési költségek felülvizsgálatáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza a Tiva-Szolg 

Kft. közköltséges temetés díjainak a felülvizsgálatára vonatkozó kérelmével kapcsolatban:  
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1. Dönt arról, hogy a közköltséges temetés költségelemei, és költségtételei vonatkozásában a 

korábbi 279/2015. (XII.17) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

2. Ezzel egyidejűleg elfogadja a Tiva-Szolg Kft. vonatkozásában az alábbi közköltséges 

temetési díjtételeket, és azok alkalmazását 2022. július 1. napjától. 

 

Költségelemek  Koporsós  Hamvasztásos  

  temetés árai (bruttó Ft) 

Fejfa 5900 5900 

Névfelírás 5390 5390 

Sírhely kiásás 38500  

Ravatalozó használat(ravatal, 

világítás,harang, elhunyt hűtése 48 órai 

hűtése) 11000 11000 

Hűtés   

Koporsó és kellékei (szemfedő, zsanér 

csavar, gurtni 66500 15000 

Műanyag zsák 4000 4000 

Kárpit , párna 6500 6500 

Olajos lepedő 3000  

Hamvasztás  38735 

Urna és kellékei  13500 

   

Sírhoz kivitel, sírba leengedés 22000 16500 

Összesen:  162 790 116 525 

humán szolgáltatás/alkalom 13.000 13.000 

szállítás km díja 350  350  

hűtés/nap 5000 5000 

 

3. Elfogadja jelen határozat 1. sz. mellékletét képező szerződést a közköltséges temetés 

díjfizetésére vonatkozóan. 
 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjét. A 

2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv 

hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik 

hatályossá. 

 

 

Határidő: 2022. július 1. és esedékességkor      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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171/2022. (VI. 16.) Kt. sz. határozat 1.sz melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 
 

közköltséges temetés ellátására 

 

Amely létrejött egyrészt Tiva-Szolg Nonprofit Kft. (Képviseli: dr. Groncsák Andrea ügyvezető, 

4440 Tiszavasvári, Báthori. u. 6.  a továbbiakban: Szolgáltató), másrészt 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (képviseli: Szőke Zoltán polgármester, 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, PIR szám: 732462, a továbbiakban: 

Önkormányzat) között 

 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20.§ (2), a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a, valamint Tiszavasvári Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 171/2022. (VI.16.) kt. sz. határozata alapján az 

Önkormányzat feladatkörébe tartozó közköltséges temetési tevékenység ellátását az Önkormányzat 

a Tiva-Szolg Kft-vel biztosítja jelen szerződés keretei között az alábbiakban:  

 

1) a Szolgáltató vállalja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon a közköltséges 

temetési szolgáltatási feladatok ellátását, azokban az Önkormányzattal együttműködik.  

 

2) Szolgáltató kijelenti, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvényben foglalt feltételeknek megfelel. 

 

3) Szolgáltató 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.) Az Önkormányzat elfogadja a Tiva-Szolg Kft. vonatkozásában az alábbi közköltséges 

temetési díjtételeket, és azok alkalmazását 2022. július 1. napjától. 

 

Költségelemek  Koporsós  Hamvasztásos  

  temetés árai (bruttó Ft) 

Fejfa 5900 5900 

Névfelírás 5390 5390 

Sírhely kiásás 38500  

Ravatalozó használat(ravatal, 

világítás,harang, elhunyt hűtése 48 órai 

hűtése) 11000 11000 

Hűtés   

Koporsó és kellékei (szemfedő, zsanér 

csavar, gurtni 66500 15000 

Műanyag zsák 4000 4000 

Kárpit , párna 6500 6500 

Olajos lepedő 3000  

Hamvasztás  38735 

https://njt.hu/jogszabaly/1999-43-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1999-43-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1999-43-00-00
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Urna és kellékei  13500 

   

Sírhoz kivitel, sírba leengedés 22000 16500 

Összesen:  162 790 116 525 

humán szolgáltatás/alkalom 13.000 13.000 

szállítás km díja 350  350  

hűtés/nap 5000 5000 

 

5.) Jelen Megállapodást a Felek 2022. július 1. napjától határozatlan időre kötik azzal, hogy azt 

bármelyik Fél hatvan napos felmondási idővel felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli 

nyilatkozatával.  

 

6.) 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. 

 

7.) A Felek a kapcsolattartás formáját az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

- Szolgáltató részéről a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe: 

Lippai Lívia 

06707036403 

lippailivia@gmail.com 

 

- Önkormányzat részéről a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe: 

Juhász Beáta 

42/520-500, 30/0918551 

juhasz.beata@tiszavasvari.hu 

 

10.) Adatvédelem, átláthatóság 

Megrendelő Önkormányzat (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) 

tájékoztatja a Szolgáltatót, 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 

Szolgáltatót, hogy jelen szerződésben rögzített adataikat a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében 

kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a kapcsolattartásra szolgáló 

adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az adatok kizárólag 

jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig tárolhatók. A 

Szolgáltatónak joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 

személyes adatainak kezelése ellen. A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával hozzájárul 

ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adatait 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. 

Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről szóló nyilatkozat a 

mailto:lippailivia@gmail.com
mailto:juhasz.beata@tiszavasvari.hu
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szerződés mellékletét képezi. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés fennállása 

alatt e téren változás következik be, azt kötelező haladéktalanul a Megrendelő felé jelezni.  

Szolgáltató képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság 

jogképes, bejegyzett adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes 

körű felhatalmazással rendelkezik. 
 

11.)  Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 

 

Tiszavasvári, 2022. június………. 

 

 

 

……………………………      ………………………… 

Szőke Zoltán            Dr. Groncsák Andrea 

 polgármester                 Tiva-Szolg Kft ügyvezetője 

 

 

 

Tárgy (2.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről szóló 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: 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 5 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület 

számára. 

 

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

rendelet-tervezetet a Képviselő-testület számára. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
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A Képviselő–testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 17.) önkormányzati 

rendelete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(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. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 

bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:   

2.603.025.948 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:) 

„ca) 172.298.854 Ft működési hiánnyal 

cb) 2.430.727.094 Ft felhalmozási hiánnyal” 

2. § 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 13.334.077 Ft általános, 116.322.769 Ft céltartalékot 

állapít meg, melyeket részletesen a 35. melléklet tartalmaz.” 

3. § 

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. 

melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
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(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. 

melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. 

melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. 

melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. 

melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. 

melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 35. 

melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 36. 

melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 39. 

melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 42. 

melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

 

 

4. § 

Ez a rendelet 2022. június 20-án lép hatályba. 

 

Tiszavasvári, 2022. június 16. 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

     Kihirdetve: 2022. június 17. 

 

 

  

 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 módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

3. §-hoz 

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be. 

4. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata az idegenforgalmi 

adóról szóló 39/2019.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Köblös Máté osztályvezető 

  

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.   
 

 

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

polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. 
 

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

rendeletet alkotta: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóról szóló 39/2019. (XI.29.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §.-ának (1) bekezdésében kapott 

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

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban 

meghatározott feladatkörében eljárva – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. sz. 

melléklete 1.8 pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

1. § 

Az idegenforgalmi adóról szóló 39/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„4. § 

(1) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely-kezelő szoftvert köteles használni, mely a Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására, továbbá az idegenforgalmi adó 

alapja és az igénybe vett adómentesség megállapítására alkalmas. 

(2) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak az adómentességre jogosító tartózkodást igazolni 

kell, ennek hiányában az idegenforgalmi adót be kell szednie és meg kell fizetnie az 

adóhatóságnak.” 

2. § 
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Az idegenforgalmi adóról szóló 39/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet a következő 4/A. §-sal 

egészül ki: 

„4/A. § 

E rendelet alkalmazásában szálláshely-kezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően 

használt olyan informatikai program, amely vendégnyilvántartás vezetésére és a Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas. Ezen túl az 

idegenforgalmi adóbevallás, vagy nyilatkozat elkészítéséhez tartalmazza a vendég és az adóbeszedő 

azonosításához, az idegenforgalmi adóalap, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény-ben 

biztosított adómentességek, az idegenforgalmi adó alapja és összege megállapításához szükséges 

adatokat.” 

3. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

Tiszavasvári, 2022. június 16. 

 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2022. június 20. 

 

 

 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. A helyi adókról szóló 

többször módosított 1990. évi C. törvény helyi 6. § alapján az önkormányzat adómegállapítási 

joga arra terjed ki, hogy helyi adókat vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót 

hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül 

nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit. 

  

Jelen módosítás indoka a papír alapú vendégkönyv megszüntetése. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A 4.§ módosítása a papír alapú vendégkönyv megszüntetésére irányul.  Az adóbeszedésre 

kötelezett szálláshely-kezelő szoftvert köteles használni, mely a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas. 

A 2. §-hoz  

Egy fogalom meghatározás kerül szabályzásra a rendelet 4/A . §-ában, melyben a szálláshely-

kezelő szoftver fogalmát pontosítjuk. 

A 3. §-hoz  

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy(4.np.): Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: 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, ellenszavazat és tartózkodás 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 5 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a 

képviselő-testület számára. 

 

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 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2022. (VI.20.) önkormányzati rendelete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete egészségügyi alapellátási 

körzetek megállapításáról szóló 32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Tv. 6. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 

13.§ (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.24. pontja által biztosított 

véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, az 5. melléklet 1.14. 

pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság 

véleményének kikérésével- a következőket rendeli el: 

1. § 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról című 32/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6.§ -a a következő (3) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Tiszavasvári Város Önkormányzata a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátást az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal kötött megállapodás alapján biztosítja. A 

fogorvosi ügyelet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 70. szám.” 
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2.§ 

Ez a rendelet 2022. július 1. napján lép hatályba. 

                           

 

                           Szőke Zoltán                                        Dr. Kórik Zsuzsanna 

                           polgármester                                                      jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2022. június 20. 

 

                                                                                         Dr. Kórik Zsuzsanna 

                                                                                                      jegyző 
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Általános indokolás 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Tv. 6. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 

13.§ (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 32/2017. (XI.30.) 

számú önkormányzati rendeletével megalkotta az egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

rendeletét. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szakmai konzultáció keretében jelezte, 

hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási 

körzetetek megállapításáról szóló 32/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Ör.) nem tartalmaz rendelkezéseket a fogorvosi ügyeleti ellátásról, emiatt az önkormányzat 

csak részben tesz eleget jogszabályi kötelezettségének. 

A mulasztás orvoslása érdekében a képviselő-testület döntött arról, 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. A megállapodást a képviselő-

testület 134/2022.(V.11.) Kt. számú határozatával elfogadta.  

 

Az Ör. 6.§ -a tartalmazza a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó 

rendelkezéseket, így ezen § kiegészítése indokolt a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására 

vonatkozóan.  

Fentiek alapján az Ör. 6.§-a kiegészül egy új bekezdéssel az alábbiak szerint: 

„6.§ (3) Tiszavasvári Város Önkormányzata a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátást az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal kötött megállapodás alapján biztosítja. A 

fogorvosi ügyelet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 70. szám” 

A 2. §-hoz  

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés komplex felzárkózási program keretében 2022. évi 

szakmai program megvalósítására kiadott Támogatói Okirat 

elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

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 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 10 fő 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

172/2022. (VI.16.) Kt. számú  

határozata 

 

 

Komplex felzárkózási program keretében 2022. évi szakmai program megvalósítására 

kiadott Támogatói Okirat elfogadásáról 

 

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. Elfogadja a Belügyminisztérium, mint Támogató által BM/7567-2/2022. okiratszámú 

kiállított Támogatói Okiratot a Komplex felzárkózási program keretében 2022. évi 

szakmai program megvalósítása érdekében a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal. 

 

 

 

       

Határidő:  1. pont azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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1. melléklet a 172/2022. (VI.16.) Kt. határozathoz 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó 

feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam terhére történő 

átruházásának lehetőségéről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

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 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 10 fő 

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

173/2022. (VI.16.) Kt. számú 

határozata 

 

A víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam 

terhére történő átruházásának lehetőségéről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A víziközmű vagyon és ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam terhére történő átruházásának 

lehetőségéről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

 

1. Hozzájárul és felhatalmazást ad ahhoz, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 

képviseletében a polgármester előzetes egyeztetést folytasson az érintettekkel arra 

vonatkozóan, hogy fennállnak-e az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon és ahhoz 

tartozó feladatellátási kötelezettség Magyar Állam terhére történő átruházásának 

követelményei, illetve az milyen feltételekkel valósulhat meg. 

 

Határidő: azonnal                                                 Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetések eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet.   

 

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

 

 



61 
 

Tárgy(7.np.): Előterjesztés a „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-

2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat kivitelezési 

munkálataira közbeszerzési eljárás megindításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 
 

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy mivel a határozat-tervezet a testületi ülést megelőzően került 

kiküldésre, ezért röviden ismertette a felhívás részleteit. Miszerint a felhívás egy 50 szobás, 

4*-os szálloda megépítéséről szól, wellness-szel, kiegészítő funkció helyiségekkel, illetve egy 

bowling pályával. Az értékelési szempontoknál öt szakmai értékelés került megállapításra. Az 

egyik a termálkút fúrás irányításában szerzett tapasztalat, a másik a parkosítási munkában 

szerzett szakmai tapasztalat, valamint építési szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői 

tapasztalat, építmény gépészeti szakterületen, illetve építmény villamossági szakterületen 

szerzett szakmai tapasztalat. A főbb értékelési szempont az ár. Az építés időtartama 24 hónap. 

Lehetőség van előleg bekérésére. Összességében 7 darab részszámla és egy végszámla 

nyújtható majd be. Alkalmassági pénzügyi minimum követelményként meghatározásra került 

a nettó teljes árbevétel, mely az utolsó 3 üzleti évben összesen nem érte el a legalább nettó 1.8 

milliárd forintot. Műszaki követelményként a 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül 

befejezett sikeres műszaki átadás-átvétel legalább 80 fő elszállásolására alkalmas szállás 

jellegű épület építésére vonatkozó referencia, amely kivitelezés során lift is beépítésre került 

és amely során legalább 2.800 m2 hasznos alapterületű új épület vagy új épületrész bővítése 

történt meg. Felelősség biztosításként 350 millió forint/esemény, és 1 milliárd forint/kárév 

került meghatározásra. Késedelmi kötbér a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta. 

Meghiúsulási kötbér a teljes nettó vállalkozói díj 35 %-a. Az ajánlattételi biztosíték 

10.000.000.-Ft, valamint kikötésre került a teljesítési biztosíték, ami a nettó vállalkozói díj 

2%-a. A nyertes ajánlattevő 60 hónap teljeskörű jótállást vállal a kivitelezési munkákra, 

valamint a 181/2003 (XI.5.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott 

épületszerkezetekre 120 hónap jótállást vállal. Ezek után bemutatták a szálloda külső és belső 

látványterveit. 

 

Tamás Viktor képviselő: 

Megkérdezte, hogy mikorra várható a szálloda tényleges kivitelezése.  

 

Kovács Edina témafelelős: 

Válaszul elmondta, hogy a kiírás után van 30 nap a közbeszerzés lefolytatására, amiben 

lehetnek ugyebár hiánypótlások.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Azt jelenti a feltételes közbeszerzés, hogy van egy terve, egy elképzelése az 

önkormányzatnak, ehhez majd az ajánlattevők megmondják, hogy mennyiből tudják 

megvalósítani, és ehhez kell majd a Kormányzatnak hozzárendelni a forrásokat.  

 

Kovács Edina témafelelős: 

Emellett lesz majd a szolgáltatásokra is közbeszerzés és eszközbeszerzésre is. 
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Szőke Zoltán polgármester: 

Mivel ez egy 2 évvel ezelőtti becsült értéken lett elindítva, és azóta jóval magasabbak lettek 

az árak, ezért szükséges támogatást kérni rá. 

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

174/2022. (VI.16.) Kt. számú 

határozata 

 

„Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú 

pályázat kivitelezési munkálataira közbeszerzési eljárás megindítása 

 

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: 

 

I. Elfogadja a határozat 1. mellékletét képező Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” 

című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat keretében megvalósítandó 

Szálloda kivitelezési munkáival kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi 

dokumentációt, az ajánlattételi felhívás tartalmát és a szerződés-tervezetet. 

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárást megindító felhívást 

tartalmazó hirdetmény feladásáról a TED-ben. 

 

III. Felkéri a Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően a 

javaslatáról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

 

Határidő: azonnal, esedékességkor   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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174/2022. (VI.16.) Kt. sz. határozat 1. melléklet 
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Tárgy(8.np.): Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című 

EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható 

lakhatási támogatások igénylésének újbóli pályázati felhívásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 
 

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 határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

175/2022. (VI.16.) Kt. sz. 

határozata 

 

Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú 

pályázatból nyújtható lakhatási támogatás igénylésének újabb pályázati felhívása 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

I. Elfogadja a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szóló módosított 6/2021. 

(IV.30.) számú rendelethez készült a határozat 1. számú mellékletét képező 

lakhatási támogatásra kiírt pályázati felhívást, mely az Esély és Otthon – 

Mindkettő lehetséges! című EFOP-1.2.1-16-2017-00009 kódszámú pályázatból 

kerül finanszírozásra.  

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a lakhatási támogatások pályázati 

felhívásának honlapon történő közzétételéről. 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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175/2022. (VI.16.) Kt. számú határozat 1. melléklete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól 

szóló módosított 6/2021.(IV.30.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉHEZ 

EFOP-1.2.11-16-2017-00009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

EFOP-1.2.11-16-2017-00009 

2022.  
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1. Felhívás célja 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata közel 150 millió forint támogatásban részesült az EFOP-

1.2.11-16-2017-00009 kódszámú ,,Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozás 

megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban”.  A pályázat célja, 

hogy különböző feltételek biztosításával az önkormányzat megakadályozza a fiatalok elvándorlását, 

abból a célból kifolyólag, hogy a város népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.  

 Az önkormányzat kevés eszközével törekszik a foglalkoztatási lehetőségek bővítésének 

elősegítésére, a városból elvándorlás mérséklésére. Jelen projekt a megannyi tervezett tevékenységével 

és beavatkozásával mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a városban tartsa, illetve a városba vonzza 

azokat a fiatalokat, akik a munka és a megélhetés után kutatva elhagynák a települést, hosszú távra 

elköltöznének onnan. 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16 pályázathoz kapcsolódóan felhívást 

tesz közzé (továbbiakban: Felhívás) a fiatalok helyben maradását támogató lakhatási rendszer 

elnyerésére. 

 E támogatási formával a 18-35 év közötti fiatalok lakhatásához van lehetőség segítséget 

nyújtani, ugyanis a nyertes pályázó egy felújított és részben berendezett lakás használati jogát kaphatja 

meg maximum 2 éves határozott időtartamra, azzal hogy bérleti díjat fizetnie nem kell, csupán a 

rezsiköltség és egyéb költségek (pl.: közös költség) megfizetésére köteles. 

 A lakhatási támogatásra vonatkozó pályázati felhívásokat az önkormányzat kétévente legalább 

egy alkalommal, de a pályázók létszámától függően szükség szerinti számban hirdeti meg legfeljebb a 

pályázati keretösszeg erejéig, az önkormányzat honlapján.  

 Jelen pályázati felhívás a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló Tiszavasvári 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosított 6/2021. (IV.30.) számú önkormányzati 

rendeletén valamint Tiszavasvári Város Önkormányzat képviselőtestületének 12/2019 (IV.1.) számú 

önkormányzati rendeletén, a lakások és a nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, 

valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról rendeletén alapul. 

 
2. Rendelkezésre álló keret:  

Az elnyert pályázati forrásból 69.312.000 Ft fordítható ösztönző támogatásra. 

 

3. Pályázat tartalma, a pályázók köre 

E támogatási formával a 18-35 év közötti fiatalok lakhatásához van lehetőség segítséget nyújtani, 

ugyanis a nyertes pályázó egy felújított és részben berendezett lakás használati jogát kaphatja meg 
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maximum 2 éves határozott időtartamra, azzal hogy bérleti díjat fizetnie nem kell, csupán a 

rezsiköltség és egyéb költségek (pl.: közös költség) megfizetésére köteles. 

 

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi feltételeknek együttesen 

megfelel: 

- a pályázat benyújtásakor a 18. életévét már betöltötte, de 35. életévnél nem idősebb 

természetes személy 

- életvitelszerűen Tiszavasváriban tartózkodik, és állandó lakcímmel rendelkezik vagy a 

pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 35 életévnél nem idősebb természetes 

személy, aki vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt Tiszavasváriban fog életvitelszerűen 

tartózkodni és Tiszavasvári állandó lakcímet kíván létesíteni; 

- nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban; 

- a rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik, 

- munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban. 

- vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését. 

 

4. Nem részesülhet támogatásban: 

- már rendelkezett önkormányzati bérlakással, amelyet kedvezményesen megvásárolt és az így 

megvásárolt bérlakásban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik; 

- önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó 

felmondással megszüntette; 

- önkormányzati lakásban lakik vagy lakott jogcím nélküli használóként; 

- szociális, jövedelmi vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely 

számára jogtalan előnyt jelent. 

 

Továbbá nem részesülhet támogatásban Tiszavasvári Város Önkormányzata  

 

- intézményeinek vezető tisztségviselői,  

- gazdasági társaságai megbízott vezetői, vezető állású munkavállalói,  

- a képviselő-testület tagjai,  

- a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

5. A támogatás feltételei: 

A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 35 életévnél nem idősebb 

természetes személy, aki életvitelszerűen Tiszavasváriban tartózkodik, és állandó lakcímmel 
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rendelkezik vagy a pályázat benyújtásának időpontjában 18 életévét betöltött, de 35 életévnél nem 

idősebb természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás időtartama alatt Tiszavasváriban fog 

életvitelszerűen tartózkodni és Tiszavasvári állandó lakcímet kíván létesíteni. 

A támogatásban részesülő pályázónak vállalnia kell, hogy 

- Tiszavasvári Város Polgármestere kezdeményezésére a támogatási időszakban önkéntes 

munkát végez Tiszavasváriban 

- amennyiben Tiszavasvári Város Polgármestere a támogatási időszakban kezdeményezi, részt 

vesz a pályázat keretében megrendelésre kerülő életpálya-vezetési tanácsadáson illetve tréningen  

- igazolja, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel és a helyi önkormányzati 

adóhatóságnál nincs tartozása 

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy a támogatási szerződésben (a sikeres pályázatot 

benyújtókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt) meghatározott kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, a lakhatási támogatásra jogosulatlanná válik, és a lakásból ki kell költöznie – az erre okot adó 

körülmény bekövetkeztétől számított - 30 napon belül. 

 

6. A támogatás formája, mértéke  

A támogatás formája vissza nem térítendő 100%-os intenzitású támogatás. 

 

7. A pályázat benyújtásának határideje:  

2022. július 11. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is indokolás 

nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. 

8. Benyújtandó dokumentumok hatályos rend: 

1. a felhívás 1. melléklete szerinti adatlap, 

2. a pályázó saját kezű aláírásával ellátott részletes önéletrajza,  

3. a felhívás 2. melléklet szerinti nyilatkozat a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra 

vonatkozó jövedelmi és vagyoni viszonyokról, illetve azokat igazoló dokumentumok, kivéve 

azon ösztönző támogatás és lakhatási támogatás ahol a jövedelem nem jogosultsági vagy 

bírálati szempont, 

4. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata, 

5. a pályázó iskolai végzettségét tanúsító oklevél, 
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6. házassági anyakönyvi kivonat vagy az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló igazolás, 

nyilatkozat, 

7. tiszavasvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, 

vállalkozói igazolvány, 

8. nyilatkozat a Tiszavasváriban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalásról, 

9. személyi adatok igazolása: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, adóigazolvány, társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány,  

10. a pályázat benyújtásakor az új Tiszavasvári lakcím keletkeztetésére vonatkozó 

szándéknyilatkozatot, 

11. nyilatkozat arról, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg Tiszavasvári Város Önkormányzata 

javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által 

záradékolt felhatalmazó nyilatkozatot ad valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan, arra az 

esetre, amennyiben visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt önként nem teljesíti, 

12. nyilatkozat, hogy a pályázó nem tartozik a felhívás 4. pontjában felsorolt személyek közé, 

13. igazolás, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, valamint hogy – az adott adónemre vonatkozó illetékességi szabályokra 

figyelemmel - az illetékes önkormányzattal szemben nem áll fenn adótartozása, 

14. nyilatkozat, hogy Tiszavasváriban nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával, 

15. Nyilatkozat, hogy vállalja a közüzemi számlák és közös költség díjak teljesítését 

 

A 3.), 4.), 5.), 6.), 7.), 9.) mellékleteket egyszerű másolatban szükséges beadni. 

 

9. A pályázat benyújtása 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban - személyesen vagy postai úton a megadott pályázati 

adatlapon kell benyújtani mellékleteivel együtt úgy, hogy az 2022. július 11. napjáig beérkezzen az 

alábbi címre: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

Kérjük, a borítékra írja rá: „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer, lakhatási 

támogatás” 

Egy pályázó az ösztönzési támogatáson belül egyidejűleg egy típusú pályázatra pályázhat. 

Egy pályázó legfeljebb egy alkalommal részesülhet ösztönző támogatásban. Nem 

részesíthető támogatásban az a pályázó, aki a már megállapított támogatás 

visszafizetésére kötelezetté vált. 
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10. A pályázat elbírálása 

A beérkező pályázatokról Tiszavasvári Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete dönt, melyről a 

pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok elbírálásának határideje a pályázat kiírásától 

számított legkésőbb 60 nap. 

Az ösztönző rendszer elbírálása a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint történik. 

A pályázat nyertese adott formájú, típusú támogatás vonatkozásában az általános és egyedi 

jogosultsági feltételeknek megfelelő, az e rendelet bírálati szempontjainál meghatározottból legtöbb 

pontszámot elért pályázó, legfeljebb a lakások számával megegyező létszámban. Azonos pontszámot 

elért pályázók esetén a képviselő-testület dönt a nyertes pályázó tekintetében.  

A pályázat benyújtására előírt határnap jogvesztő. A kihirdetett döntése végleges, ellene 

fellebbezésnek helye nincs. A támogatásban részesülő pályázókkal a Képviselő-testület döntését 

követő 15 napon belül az önkormányzat szerződést köt. 

Amennyiben szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, vagy a 

nyertes pályázó nem kíván szerződést kötni, a képviselő testület által meghatározott tartalék nyertes 

pályázóval a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő legkésőbb 30 napon belül köthető 

szerződés. 

A nyertes pályázó a szerződéskötést követően bármilyen, a jogosultságot érintő változást írásban 

haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles bejelenteni. A jegyző a jogosultsági feltételek 

meglétét ellenőrizheti.  

 

11. Adatkezelés és adatnyilvánosság 

A pályázat benyújtásával a pályázó büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy beküldött adatai a 

valóságnak megfelelnek. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelő 

adatokat tüntet fel, a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható és az esetlegesen már 

folyósított támogatási összeg - a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt mértékben - 

visszafizetendő. 

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt 

személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a 

pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint ahhoz, hogy a támogatás elnyerése 

esetén nevüket és a támogatás összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza. 

 

12. Kapcsolattartás  

A pályázati időszakban a pályázati felhívással és annak mellékleteivel kapcsolatos kérdéseiket Huri-

Szabó Szilviának címezve a huri.szabo.szilvia@tiszavasvari.hu címre és a 06-42-520-500/115 

telefonszámra várjuk. 

Sikeres pályázást kívánunk! 
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MELLÉKLETEK: 

1. melléklet - Pályázati adatlap 

2. melléklet - Értékelési szempontok 

3. melléklet - Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat 

4. melléklet - Fogalommagyarázat 
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1. melléklet 

Adatlap 

a fiatalok lakhatási támogatásához 

(az adatlap része a pályázatnak) 

 

A pályázatot az alábbi támogatásra kívánom benyújtani (a megfelelő aláhúzandó):  

- Tiszavasváriban lakó hiányszakma képviselőinek helyben tartása támogatása 

- Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy belterületi ingatlanon lakóépületet 

építő fiatalok támogatása 

- A pályázatot lakhatási támogatásra kívánom benyújtani 

Pályázó adatai:  

Név, születési név: ………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő, anyja neve:  …………………………………………………………… 

Lakcím: …………………………………………………………………………………….. 

Telefonszám, email elérhetőség:…………………………………………………………….. 

Iskolai végzettségei (kérem, sorolja fel valamennyi iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

képesítését): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Munkahely megnevezése: ………………………………………………………………………………………….………. 

Betöltött munkaköre: …………………………………………………………………………………………………………. 

Milyen jogviszony keretében foglalkoztatják (munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony, 

közalkalmazott stb.): 

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

Hány fős háztartásban él: …………………………………………………………………………………………….……… 

Hány fő gyermek él a háztartásban: ……………………………………………………………………….…………… 

Rendelkezik –e ingatlan tulajdonjoggal Tiszavasváriban: …………………………………………………… 

Ha igen, az ingatlan pontos helye és a tulajdoni hányad megnevezése: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A támogatás folyósítását az alábbi bankszámla számra kérem: 

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

Részesült –e már korábban ösztönző vagy lakhatási támogatásban: ……………………. 

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok, hogy a fent megadott személyes 

és különleges adataimat Tiszavasvári Város Önkormányzata a pályázaton történő részvétel 

elbírálása, illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként 

hozzájárulok nevemnek Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapján történő 

közzétételéhez, továbbá felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon 

feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Adatvédelmi tájékoztató 

A személyes és különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon 

projekt fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a 

számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az 

eredménytelen vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és különleges 

adatok kezelése a pályázat benyújtásának napját követő egy hónapig tart. Az érintettek 

hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A személyes és különleges adatok 

kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem 

végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést 

csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott 

munkatársai nyerhetnek, feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékben. Az érintettek 

az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal 

(tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) Jogsérelem 

esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: 

http://naih.hu, email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ) is fordulhatnak. 

Kelt: …………………………………. 

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

                                                                                           aláírás 
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2. melléklet 

 

 A B 

 Értékelési szempont Adható pontszám 

1 A pályázót foglalkoztató munkáltató típusa alapján: 

- önkormányzati intézményben, vagy részben vagy 

egészben önkormányzati feladatellátást szolgáló 

gazdálkodó szervezetnél fennálló munkaviszony, 

állami fenntartású szervezetnél fennálló 

munkaviszony 

- versenyszférában fennálló munkaviszony 

30 pont 

 

 

 

 

20 pont 

2 Annak vállalása, hogy a lakás elnyerése esetén 

valamely pénzintézetnél a használati jogviszony 

időtartamára lakás előtakarékossági szerződést köt, 

melynek összege havonta minimum 10.000,-Ft 

5 pont 

3 A rendelet 1. § 5. pont jában meghatározott 

hiányszakmák vonatkozásában felsőfokú 

képzettséggel, felsőfokú szakképzettséggel 

rendelkezik 

minden további szakképesítés, szakvizsga 

5 pont 

 

 

 

2-2 pont 

 

 

 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/618046#SZ1@BE0@PO5
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3. melléklet 

Jövedelmi körülményekre vonatkozó nyilatkozat 

Személyi adatok 

A támogatást igénylő neve: ………………………………………………….……………………………………………….. 

A támogatást igénylő születési neve: ………………………………………..…………………………………………… 

A támogatást igénylő bejelentet lakóhelyének címe: ……………………………….…………………………… 

A támogatást igénylő tartózkodási helyének címe: ………………………………..………………………………. 

A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …….. fő 

A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve:  

a) ………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………….. 

f) ……………………………………………………….. 

Jövedelmi adatok 

A háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat benyújtását megelőző 3 

hónap vonatkozásában: …………………………Ft/hó 

A jövedelmek 

típusai 

Kérelmező nettó 

havi jövedelme 

 

Közeli 

hozzátartozók nettó 

havi jövedelme 

Összesen 

Munkaviszonyból és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó jövedelem 

   

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó jövedelem 

   

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

   

Nyugellátás és egyéb    
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nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások 

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások 

   

Egyéb jövedelem    

Összes jövedelem    

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

Kelt.: ……………………………….  

 

 

 

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

                      aláírás 
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5. melléklet 

Fogalommagyarázat 

 

1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és 

rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya 

2. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó 

3. közfoglalkoztatási jogviszony: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

valamint egyéb törvények módosításról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti jogviszony 

4. önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen 

végzett támogató, segítő tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes 

napokon való részvétel 

5.1 hiányszakma: pedagógus, óvodapedagógus, gyógypedagógus, dajka, szakács, rendőr, tűzoltó, 

orvos, pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, 

mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi-műszaki munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, 

közgazdász, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális ápoló és gondozó, ápoló, 

mentálhigiénés, pszichológus, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakember, védőnő, 

villanyszerelő, gépészmérnök, villamosmérnök, gépész, gépszerelő, mezőgazdasági gépkezelő, 

nehézgépkezelő, T kategóriás jogosítvánnyal betölthető munkakör, hegesztő, bádogos, 

műszerész, esztergályos, lakatos, festő, karbantartó munkakör betöltéséhez szükséges 

végzettség, asztalos, autóbuszvezető, CNC gépkezelő, NC gépkezelő, eladó, fodrász, gáz-és 

hőtermelő berendezésszerelő, gépgyártástechnológiai technikus, gépi forgácsoló, gyakorló 

ápoló, gyógyszerkészítmény-gyártó, hegesztő, informatikai rendszerüzemeltető, ipari gépész, 

kertész, központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő, kőműves, mezőgazdasági gépész, női 

szabó, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, tehergépkocsi-vezető, vegyész technikus, 

vegyipari technikus, villanyszerelő, közigazgatási szervező, munkavédelmi technikus, 

bútorasztalos, jogi asszisztens, közgazdász asszisztens. 

6. egyedülálló: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 

egyedülálló 

7. jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti jövedelem. 
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8. nem minősül jövedelemnek: ami a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

törvény szerint nem minősül jövedelemnek, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló törvény szerinti lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás 

9. lakóépület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

kormányrendelet fogalom meghatározásában szereplő lakóépület 

10. háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező – kivéve, ahol a rendelet jogosultsági feltételként lakóhelyet ír elő – közeli 

hozzátartozók közössége 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés a járóbeteg-és ügyeleti ellátás 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna 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 határozat-tervezet elfogadását a képviselő-

testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 5 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 10 fő. 
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

176/2022. (VI.16.) Kt. számú 

határozata 

 

Járóbeteg - és ügyeleti ellátás 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Járóbeteg - és ügyeleti ellátás 

2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Elfogadja a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft., járóbeteg - és ügyeleti 

ellátás 2021. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját, a határozat 

1. mellékletét képező tartalommal. 

 

 

2.   Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a ROJKO-MED Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét. 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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176/2022. (VI.16.) Kt. sz. határozat 1. melléklet 
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Tárgy(10.np.): Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú 

„Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat 

Támogatási Szerződés 5. számú módosításának utólagos 

elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 

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 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

177/2022. (VI.16.) Kt. számú  

határozata 
 

 

A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződés 5. számú  

módosításának utólagos elfogadása 

 

 

 

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. Elfogadja a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatóság, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő szervezet által IKT-2017-615-I1-

00005625/0000140 iktatószámon kiállított Támogatási Szerződés 5. számú módosítását a 

„Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” cél érdekében a határozat 1. 

mellékletében foglalt tartalommal. 

 

       

Határidő:  azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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177/2022. (VI.16.) Kt. sz. határozat 1. melléklet 
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Tárgy(11.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 3602/1 helyrajzi számú beépítetlen 

ingatlan NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű 

Zrt. részére történő ingyenes használatba adásáról 

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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta:  

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

178/2022. (VI.16) Kt. számú  

határozata 

 

A tiszavasvári 3602/1 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza 

és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. részére történő ingyenes használatba adásáról 

 

 

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 kezdeményezi a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt-vel a tiszavasvári 3602/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanra 2019. december 

01. napjától kötött használati szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését 

2022. június 30. napjával. 

 

1.2. Felkéri a polgármestert, hogy  

- tájékoztassa HBVSZ Zrt. igazgatóját a döntésről 

- a használati szerződést megszüntető megállapodás küldje meg a HBVSZ Zrt. részére. 

 

2.1. A Képviselő-testület a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű 

Zrt.  (4401 Nyíregyháza,Tó u.5.), mint a tiszavasvári üzemigazgatósághoz tartozó 

víziközmű üzemeltető részére ingyenes használatba adja a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a 

3603 hrsz. alatt található városi vízműtelep mögött lévő  tiszavasvári 3602/1 helyrajzi 

számú, 3902 m
2
 nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant. 

  

 A szerződéses jogviszony a 2022. július 01. napjától határozatlan időtartamra szól.  
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2.2.Felkéri a polgármestert arra, hogy a használati szerződést a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza 

és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. -vel kösse meg. 

  

 

Határidő: 2022. június 30.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

Tárgy(12.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának 

biztosításáról a TSE részére a 2022/23-as bajnoki évre 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: 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 5 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 10 fő. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

179/2022. (VI.16.) Kt. számú 

határozata 

 

(12/2022. (VI. 16.) sz. Tiva-Szolg. Kft. alapítói határozat) 

 

 

a Tiszavasvári Sporttelep használati jogának biztosítása a TSE részére a 2022/23-as 

bajnoki évre 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 
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1. A Tiszavasvári Sportegyesület elnöke által a 2021/22-es bajnoki évadra vonatkozó 

használati szerződés alapján készített, jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti beszámolót 

elfogadja. 

 

2. Hozzájárul a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő tiszavasvári 2438 

hrsz.-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 2/b. szám alatt található Sporttelep 

megnevezésű ingatlanra vonatkozóan, a TSE és a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. között 

létrejövő, az ingyenes használati jogot biztosító szerződés megkötéséhez. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. 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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1792022. (VI.16.) Kt. határozat melléklete 
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Tárgy(13.np.): Előterjesztés az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. előtti gyalogos 

átkelőhely kialakításáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: 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.   

 

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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

180/2022.(VI.16.) Kt. sz. 

határozata 

 

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. előtti gyalogos átkelőhely kialakításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. 

előtti gyalogos átkelőhely kialakításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Támogatja az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. (4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 39. 

szám) előtti útszakaszon kijelölt gyalogos átkelőhely kialakítását, amennyiben annak 

teljes költségét (különösen: a tervek, az engedélyezési dokumentáció és a 

kivitelezéshez szükséges költségek) az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. vállalja.  

 

2. Kinyilatkozza, hogy a gyalogos átkelőhely tervei és az engedélyezési dokumentáció 

elkészültét követően együttműködik a megvalósításban, mint engedélyes kérelmező. 

 

 

3.  Megvizsgálja a pályázati lehetőségeket a kijelölt gyalogos átkelőhely 

forrásigényének biztosítása céljából. 

 

Határidő: 1.,2. pont esetében esedékességkor               Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

3. pont esetében azonnal, illetve folyamatosan 
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Tárgy (23.np.): Egyebek 
 

Bakné Répási Ágens képviselő: 

Megindult a felújítás, bontás a Központi Orvosi Rendelőben. A nagy por zavarja az ottani 

rendeléseket, és kérték, hogy valamilyen megoldást találjanak rá. Lehetne kérni a 

vállalkozótól, hogy bontás alatt locsolja az építési területet. A másik, hogy lezárásra került a 

hátsó bejárat, ami akadálymentesített bejárat is volt, így teljesen megszűnt az 

akadálymentesített bejárásnak a lehetősége. Ideiglenesen lehetne-e egy rámpát elhelyezni a 

bejárathoz, mert így nem tudnak bemenni különösen a kisgyermekesek. Ezzel kapcsolatos a 

következő felvetése is, miszerint, ha tanácsadásra érkeznek pici gyerekkel babakocsival, és a 

rendelő előtt foglalják el a járdát a babakocsik. A rendelő egy része jelenleg áram nélkül 

működik, és megkérdezte, hogy ennek a megoldására mikor számíthatnak az ott dolgozók.  

 

Volosinóczki Béla képviselő: 

Megkérdezte, hogy a dohánybolttal kapcsolatban van-e már valamilyen állásfoglalás, mert a 

gyalogos forgalom a főútra van még mindig kiterelve, és eléggé balesetveszélyes.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Válaszul elmondta, hogy a Központi Orvosi Rendelővel kapcsolatos felvetéseket már részben 

tudta továbbítani a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részére, mivel már bizottsági ülésen beszéltek 

ezekről a problémákról. A babakocsi tárolásáról ott még nem esett szó, a por kezeléséről 

pedig egyeztetni fognak a vállalkozóval. Jelen pillanatban a bontási munkálatok megálltak, 

mivel a TIGÁZ nem végezte el azokat a lekötéseket, amit kért a kivitelező. Várhatóan egy hét 

múlva kezdődik újra a munka, addig egyeztetnek a vállalkozóval. Az akadálymentesítést a 

Tiva-Szolg Kft. felé fogják jelezni. Az árammal kapcsolatosan bizottsági ülésen már 

felolvasta a szakember véleményét, hogy az elektromos áram ingadozása nincs 

összefüggésben a mostani kivitelezési munkákkal. Tudnak róla, hogy egy rendelőben 

problémát okozott egy fázis kiesése, viszont ott a szakember megállapította, hogy a 

rendelőben több áramvételi lehetőség is van. 

 

Bakné Répási Ágnes képviselő: 

Megkérdezte, hogy a tanácsadást nem lehetne-e esetleg máshol megtartani, addig, amíg a 

felújítás zajlik. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Megfogják vizsgálni ezt a lehetőséget is, a Rojkó Med Kft. ügyvezetőjével kell egyeztetni. A 

dohánybolttal kapcsolatosan elmondta, hogy 1-2 hét türelmi idő után a tulajdonos figyelmét 

felhívták rá, hogy kerítse körbe az ingatlant, ami meg is történt a Kormányhivatal 

határozatában foglaltak szerint. 

 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

A Kormányhivatal szakértő véleményét kérte, és amint az meglesz lehet szó bármilyen 

súlyosabb szankcióról. 

 

Szőke Zoltán polgármester:  

Információk szerint a tulajdonosok bontani szeretnék az épületet. 
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Tamás Viktor képviselő: 

Elmondta, hogy legutóbbi területbejárása alkalmával Józsefházán a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 

dolgozójával volt, és egy feljegyzés is készült a problémákról. Nagyon pozitívan értékeli a 

bejárást. A Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője pedig biztosította arról, hogy már a jövőhéten 

megkezdik a munkálatokat. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Nagyon örül a pozitív visszajelzésnek. Elmondta, hogy az önkormányzat is felkérte a Tiva-

Szolg Nonprofit Kft. munkatársait arra, hogy ha elhagyott porta vagy kert jelzése érkezik, 

akkor meg tudja tenni az Önkormányzat a felszólítást a porta tulajdonosa vagy hozzátartozói 

felé, hogy tegyék rendbe azt. Emellett felhívta a lakosok figyelmét arra, hogy az erre a célra 

külön létrehozott problématerkep@tiszavasvari.hu email címre küldjék meg az esetleges 

jelzéseiket. 

 

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 Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 
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