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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. július 31-én tartandó rendes testületi ülésére 

 
 

Az előterjesztés tárgya: A fogyatékos személyekre vonatkozó feladatellátási szerződés 

megkötéséhez szükséges nyilatkozat jóváhagyása 
 

Melléklet: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság levele az előterjesztés melléklete 

 

Az előterjesztés előadója: Dr. Fülöp Erik – polgármester,  

 

Az előterjesztés témafelelőse: Gazdagné dr. Tóth Marianna – osztályvezető 

 

Ügyiratszám: 146/2014. 

 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 
Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 3. melléklet 2.1.49, 2.2.18. pontja 

Szociális és Humán Bizottság SZMSZ 3. melléklet 3.5.1.14. pontja 

  
 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

 

  

Nácsáné dr. Kalán Eszter 

TISZEK Intézményvezető 

Kalan.eszter@gmail.com, 

 

szeszk@tiszavasvari.hu 

  

  

 

Egyéb megjegyzés:  

nincs……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Tiszavasvári, 2014. július 21.        

 

             

                                                                       Gazdagné dr. Tóth Marianna 

                                                                                        témafelelős 

 

mailto:Kalan.eszter@gmail.com
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520–500 Fax.: 42/275–000 e–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

- a Képviselő-testülethez – 

 

A fogyatékos személyekre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséhez szükséges 

nyilatkozat jóváhagyása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az előterjesztés mellékletét képező levélben 

kereste meg önkormányzatunkat, mely értelmében a fogyatékos személyekre vonatkozó új 

feladatellátási szerződés megkötéséhez a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról szóló 84/2013. (XII.30.) EMMI rendelet alapján különböző dokumentumok 

és nyilatkozatok megtétele vált szükségessé, melyet postafordultával kértek megküldeni. 

A nyilatkozatot a polgármesternek kellett megtennie, képviselő-testületi hozzájárulással. 

Tekintettel a postafordultával történő visszaküldésre a szükséges nyilatkozatot megtettem és 

megküldtem a Főigazgatóság részére. A nyilatkozatban vállaltam, hogy azt utólagos 

jóváhagyás céljából a testület elé terjesztem és a testületi határozatot haladéktalanul 

megküldöm részükre. 

A nyilatkozatok beérkezése után a Főigazgatóság várhatóan elkészíti az ellátási szerződés 

tervezetét, melyet szintén a testület elé fogok terjeszteni. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 

határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Tiszavasvári, 2014. július 21. 

  

                                                                                      Dr. Fülöp Erik 

     polgármester 
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az előterjesztés melléklete 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……./2014. (……….) Kt. számú  

Határozata 

 

A fogyatékos személyekre vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséhez szükséges 

nyilatkozat jóváhagyása 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A fogyatékos személyekre 

vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozat 

jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság részére a fogyatékos személyekre vonatkozó feladatellátási szerződéssel 

kapcsolatban 146-11/2014. ügyiratszámon megküldött nyilatkozatot. 

 

Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságot. 

 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik 

polgármester  
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1. melléklet a …/2014.(VII.31.) Kt. sz. határozathoz 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Tel.: 42/520-500    Fax.: 42/275–000    E–mail: 
tvonkph@tiszavasvari.hu 

Ügyiratszám: 146-110/2014. 

 

NYILATKOZAT 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 

képviseletében dr. Fülöp Erik polgármester a fogyatékos személyekre vonatkozó 

feladatellátási szerződéssel kapcsolatban a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet alapján az alábbiakról 

nyilatkozom: 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 

1) által közölt információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak; 

2) az adott tárgyban támogatási igényt korábban nem nyújtott be; 

3) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban; 

4) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek; 

5) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelel; 

6) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja; 

7) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben 

foglaltak szerint visszafizeti; 

8) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik 

9) jelenleg a 2014. évi költségvetésbe nem került betervezésre saját erő, mert a 

feladatellátást az önkormányzat a térítési díj összegéből és a Főigazgatóság által 

folyósított támogatásból tudja fedezni. Amennyiben a jövőben szükséges, a saját 

forrás rendelkezésre állásáról a költségvetési rendelet módosításának a képviselő-

testület elé terjesztéséről gondoskodom; 
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10) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetők Tiszavasvári Városi 

Kincstár intézménynél (4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6.)  

 

A feladatellátást végző szolgáltató adatai: 

A szolgáltató: 

 neve, székhelye:  

neve: Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. 

 

 telephelye: - 

 ágazati azonosítója: S0233914 

 adószáma: 15815154-2-15 

 vezetőjének neve, vezetőjének elérhetősége (telefon, mobil, e-mail) 

neve:         Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka 

telefon:     42/520-002 

mobil:       +36/30-677-2118 

e-mail:      szesz@gmail.com 

 

 a szolgáltatói nyilvántartásba való vétel száma, hatálya:  

határozat száma: SZ-C-01/00609-11/2014.  

határozat kelte: Nyíregyháza, 2014. 06. 30.  

jogerőre emelkedett: 2014. június 30.  

a bejegyzés hatályának záró időpontja: 2014. december 31. 

 a nyilvántartást vezető hatóság megnevezése:  

      Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 

 
Jelen nyilatkozatot képviselő-testületi felhatalmazás nélkül adom, de nyilatkozom, hogy 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő testületi ülésére 

utólagos jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé terjesztem, melyről szóló testületi 

határozatot haladéktalanul megküldöm. 

 

A nyilatkozathoz az alábbi dokumentumokat csatolom: 

 

 A finanszírozási időszakok felhasználási ütemezését tartalmazó részletes költségtervet; 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési rendeletét 

(4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet); 

 Dr. Fülöp Erik polgármester közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát. 

 

Tiszavasvári, 2014. július 14. 

            Dr. Fülöp Erik 

 polgármester 

 

mailto:szesz@gmail.com

