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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2017. február 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Sipos 

Ibolya alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh 

Sándor, Dr. Rojkó László, Császár József Sándor, Kovácsné Nagy 
Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián képviselők.                                      

 

Távol maradt :      Szőke Zoltán képviselő 

                       

Meghívottként részt vettek:  

Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Girus András 

osztályvezető, Bohács József EKIK intézményvezetője, Gáll Antalné Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Krasznainé dr. Csikós Magdolna Városi Kincstár vezetője, 

Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Kerekesné Lévai Erika 

Magiszter intézményvezetője, ifj. Kovács Miklós Kelet-Környezet Kft. ajánlattevő, 

Németh Zoltán Tűzoltóparancsnok, Fülöp Attila Szabadidős Programszervező 

Egyesület elnöke, Kulcsár Lászlóné EKIK Városi Könyvtár vezetője 
 
 

Meghívottként távolt maradt: Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Gulyásné 

Gáll Anita köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese 

köztisztviselő, Kiss Brigitta köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Nácsáné 

Dr. Kalán Eszter a Kornisné Liptay Elza Szociális és gyermekjóléti Központ vezetője, 

KEF elnök, a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezető, Csák Józsefné 
Városi Kincstár pénzügyi vezetője, Moravszki Zsoltné Tiszavasvári Egyesített Óvodai 

Intézmény intézményvezetője, Nagy Levente Magyarországi Magiszter Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke, Reznek Istvánné Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, 

Reznek Istvánné Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, id. Kovács Miklós Kelet-

Környezet Kft. ügyvezetője, Csombordi József Magyarországi Magiszter Alapítvány 
Kuratóriumának tagja, Rontó Zsolt Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnöke, 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Hériné Bodnár Anita 

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy 

a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 11  fő képviselő volt  

jelen. Módosító és pontosító javaslatot tett a kiküldött napirendekkel kapcsolatban. 

Javasolta az egyebekben 1. napirendi pontként felvenni a „Kornisné Központ által 

működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti 
kérelem visszavonásáról” szóló határozat-tervezetének és egyebek 2. napirendi pontként 

pedig az „Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó EFOP-

4.1.9-16 pályázatról” szóló előterjesztésének megtárgyalását. További javaslata volt, 

hogy a költségvetési rendelet elfogadása előtt elsőként a 3. napirendi ponttal kezdje meg 
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az ülést a képviselő-testület, utána az 5. napirendi pontot tárgyalja a képviselő-testület, 
ezt követően pedig a meghirdetés sorrendjében haladjanak.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.  
 

A Képviselő–testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.  
 

A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi 

pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:  

 

 

NAPIRENDEK   

   

  

1. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez  
biztosított 2017. évi támogatás megállapításáról  

 

2. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról 2018-2020 évekre vonatkozóan 

 
3. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról  

 

4. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016.(II.18) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

6. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről  

 

7. Előterjesztés a Kelet-Környezet Kft.-ben fennálló többségi önkormányzati 
tulajdonú üzletrész tulajdonjogának átruházásáról 

 

8. Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről  

 

9. Előterjesztés a 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról  
 

10. Előterjesztés az ASP rendszerhez való csatlakozásról 

 

11. Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 12. I./1. sz. alatti önkormányzati lektori 

lakás bérleti szerződésének módosításáról 
 

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2016. évi 

támogatás felhasználásáról 

 

13. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és  
pénzügyi beszámolójáról  

 

14. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2016. évi pénzügyi és szakmai 

beszámolójáról 
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15. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által 
benyújtandó pályázat jóváhagyásáról  

 

16. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési 

tervének jóváhagyásáról 

 
17. Előterjesztés a Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások 

vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem visszavon 

 

19. Előterjesztés a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által 

benyújtandó EFOP-4.1.9-16 pályázatró 
 

25. Egyebek 

 

ZÁRT ÜLÉS  

 
26. Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérbeadásáról  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai  
neveléséhez biztosított 2017. évi támogatás megállapításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 

határozat-tervezet elfogadását.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a 

határozat-tervezet elfogadását.  

  

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
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A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2017. (II. 15.) Kt. számú 
határozata 

 

A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2017. évi 

támogatás megállapításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter 

Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) óvodai neveléséhez biztosított 2017. évi 

támogatással kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően az Alapítvány óvodai 
nevelési feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi költségvetését elfogadja, az  

abban foglaltak szerint ahhoz 16.678 eFt összegű támogatást biztosít.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata által az 

1/2013.(I.31.) Kt. számú határozatban kezdeményezett Közoktatási 
megállapodás felülvizsgálata során a jelen határozat 1. pontjában foglaltak a 

módosított megállapodásba kerüljenek beépítésre. 

 

3. Felkéri az Alapítvány képviselőit, hogy amennyiben az Alapítványnak 

lehetősége nyílik a bérkülönbözet központi költségvetés keretében történő 
igénylésére, annak állam által történő kompenzálására, abban az esetben ezt 

haladéktalanul jelezze Tiszavasvári Város Önkormányzata felé. 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az Alapítvány 

képviselőit. 
 

 

 

 

 
 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik 

            polgármester  
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját 

bevételeinek bemutatásáról 2018-2020 évekre vonatkozóan  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet 

elfogadását a képviselő-testület számára. 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2017. (II.15.) Kt. számú 
határozata 

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  

    kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása  

2018-2020 évekre vonatkozóan 
 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi  CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak történő megfelelése érdekében 

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeit és saját bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

 

 

 

 
Határidő: azonnal                                Felelős:  Dr. Fülöp Erik 

          polgármester  
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                        25/2017.(II.15.) Kt. számú határozat 
melléklete  

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját 
bevételeinek bemutatása 2018-2020 évekre vonatkozóan 

         
      Tiszavasvári Város Önkormányzata   

 
                                                          Adatok forintban   

Megnevezés  

Sor- 

tárgyév  

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 
fizetési kötelezettség összegei  

Összesen 7=4+5+6  

szám  

2018.  2019.         2020. 

  

    

    

1 2. 3 4 5 6   7 

 Helyi adók ból  származ ó 
bevétel  1. 282.830.000 283.000.000 283.000.000 283.000.000  849.000.000 

Tulajdonos i bevéte lek  2. 430.000 400.000 400.000 400.000  1.200.000 
Részesedések érték esítése 
és részes edés ek  
megszűnéséhez 
kapcsolódó bevételek  3. - - - -  - 

Díjak, pótlék ok, bírságok és  
települési adók bev étele i  4. 9.560.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000  24.000.000 
Immateriális javak,  
ingatlanok  és egyéb tárgy i 
eszközök érték esítése 
bevételei  5. 25.179.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000  18.000.000 

Privatizációból származ ó 
bevételek  6. - - - -  - 

Saját bevételek 
(01+…+06)

2
 7. 317.999.000 297.400.000 297.400.000 297.400.000  892.200.000 

Saját bevételek ( 07. sor)  
50 %-a

2
       8. 158.999.500 148.700.000 148.700.000 148.700.000  446.100.000 

Előző év(ek) ben  
keletkez ett fizetési  
kötelezettség (10…+17)  9. 3.890.999 6.496.509 3.746.398 3.658.961  13.901.868 

Hitelből eredő fizetés i 
kötelezettség  10.       

Kölcsönből er edő fizetés i 
kötelezettség  11. 3.890.999 6.496.509 3.746.398 3.658.961  13.901.868 
Hitelvisz onyt megtestesítő  
értékpapírból er edő fizetés i 
kötelezettség  12. - - - -  - 
Adott váltóból eredő fizetés i 
kötelezettség  13. - - - -  - 
Pénzügy i lízingből eredő 
fizetési kötelez ettség  14. - - - -  - 
Halasztott fizetés,  
részletfizetés fizetés i 
kötelezettségek  15. - - - -  - 
Szerződés ben kikötött  
visszavásár lási 
kötelezettség  16. - - - -  - 
Kezesség-, 
garanc iaválla lásból eredő 
fizetési kötelez ettség  17. - - - -  - 
Tárgyévben  keletkezett,  
illetve keletkező,  
tárgyévet terhelő fizetési  
kötelezettség 
(19+………+26) 18. 481.250 3.382.265 5.612.479 5.494.191  14.488.935 
Hitelből eredő fizetés i 
kötelezettség  19.       
Kölcsönből er edő fizetés i 
kötelezettség  20. 481.250 3.382.265 5.612.479 5.494.191  14.488.935 
Hitelvisz onyt megtestesítő  
értékpapírból er edő fizetés i 
kötelezettség  21. - - - - 

 
 - 

Adott váltóból eredő fizetés i 
kötelezettség  22. - - - -  - 
Pénzügy i lízingből eredő 
fizetési kötelez ettség  23. - - - -  - 
Halasztott fizetés,  
részletfizetés fizetés i 
kötelezettségek  24. - - - -  - 
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Szerződés ben kikötött  
visszavásár lási 
kötelezettség  25. - - - -  - 
Kezesség-, 
garanc iaválla lásból eredő 
fizetési kötelez ettség  26. - - - -  - 

Fizetési kötelezettség   
összesen (9+18)  27. 4.372.249 9.878.774 9.358.877 9.153.152  28.390.803 
Fizetési kötelezettséggel  
csökkentett saját bevétel  
(8-27)  28. 154.627.251 138.821.226 139.341.123 139.546.848  417.709.197 
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Tárgy (3.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között 
végzett munkájáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés 

között végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak 

megfelelően: 
 

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 

  

     Ssz.        

 

1. 

2017. január 27. 

péntek 

Dr. Bozsó Zoltán Tiszalöki BV Intézet 

parancsnoka Bemutatkozás 
 

2. 2017. január 31. kedd  

Nácsáné dr. Kalán Eszter Kornisné Központ 

vezetője 

 pályázati 

lehetőségek  
 

3.  

2017. február 01. 

szerda Budapest JOBBIK elnökségi ülés    
 

4. 

2017. február 02. 

csütörtök Rendkívüli Képviselő-Testületi ülés   
 

5.  2017. február 06. hétfő Polgármesteri Fogadó nap    
 

6. 2017. február 06. hétfő 

Nemes László Magyar Polgármesterek 

Közössége 

 pályázati felhívásról 

egyeztetés 
 

7. 
2017. február 08. 
szerda Budapest  

EMMI  Mizser Zsolt 
polgármesterrel  

 

8. 
2017. február 09. 
csütörtök Bohács József EKIK igazgató  

programok 
megbeszélése 

 

9. 2017. február 10-12-ig Felsőbánya  

testvérváros 

látogatása 
 

10. 2017. február 14. kedd  

Budapest JOBBIK elnökségi ülés, Magyar Polgármesterek 

Közössége 
 

 

A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két 

Képviselő–testületi ülés között végzett munkájáról .  
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Tárgy (4.np.):  Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolóról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Aleváné Siteri Éva köztisztviselő 

 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 

Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2017. (II.15.) Kt. számú 
határozata 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a: 

247/2016. (IX.29.)  Kt. számú határozat  
249/2016 (IX.29.)  Kt. számú határozat  

254/2016. (IX.29.)  Kt. számú határozat  

267/2016. (IX.29.)  Kt. számú határozat  

287/2016.(IX.17.)  Kt. számú határozat 

288/2016.(XI.17)  Kt. számú határozat 
289/2016.(XI.17.)  Kt. számú határozat 

291/2016. (XI.24.)     Kt. számú határozat  

292/2016.(XI.24.)  Kt. számú határozat  

296/2016. (XI. 24.)  Kt. számú határozat  

304/2016. (XI.24.)     Kt. számú határozat  
307/2016.(XII.02.)     Kt. számú határozat  

311/2016.(XII.22.)  Kt. számú határozat 

313/2016. (XII.22.)  Kt. számú határozat  

6/2017. (I.26.)  Kt. számú határozat  

5/2017. (I.26.)  Kt. számú határozat  
2/2017. (I.26.)  Kt. számú határozat 

7/2017. (I. 26.) Kt. számú határozat 

8/2017. (I.26.)  Kt. számú határozat 

9/2017. (I.26.)  Kt. számú határozat 

 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
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Tárgy (5.np.):  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Girus András osztályvezető 

 
Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 

A kiküldött előterjesztést egy ponttal javasolta kiegészíteni, egy 7. ponttal. Ez egy 

technikai jellegű pontosítás. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a 2015. évi 

maradvány jelenleg rossz kormányzati funkción szerepel, ezért a támogatási célú 

finanszírozási műveletek kormányzati funkción az előző évi működési költségvetési  
maradvány igénybevétele előirányzatát 401 e forinttal szükséges megemelni, az  

önkormányzatok és az önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igaz gatási 

tevékenysége kormányzati funkción az előző évi működési költségvetési maradvány 

igénybevétele előirányzatát ugyanezen összeggel, 401 e forinttal csökkenteni szükséges.  

 
Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását  
a képviselő-testület számára. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 

Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a támogatási célú finanszírozási 
műveletek kormányzati funkción az előző évi működési költségvetési maradvány 

igénybevétele előirányzatát 401 e forinttal szükséges megemelni, az önkormányzatok 

és az önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

kormányzati funkción az előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele 

előirányzatát ugyanezen összeggel, 401 e forinttal csökkenteni szükséges.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

5/2017.(II.20.) önkormányzati 

rendelete 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) 
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 

kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
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Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított 
véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el:    

 

 

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: 

a) 2 753 631 E Ft költségvetési bevétellel  

b) 3 077 202 E Ft költségvetési kiadással  
c)    323 571 E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:  

ca)  265 611 E Ft működési hiánnyal  

cb)    57 960 E Ft felhalmozási hiánnyal,  

d)    460 418 E Ft finanszírozási bevétellel  

e)    136 847 E Ft finanszírozási kiadással 
f)     323 571 E Ft finanszírozási többlettel, ebből: 

fa)   266 813 E Ft működési többlettel 

fb)     56 758 E Ft felhalmozási többlettel 

állapítja meg.  

 
 

 

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) 

önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
h) Az önkormányzat a kiadások között  37 412 E Ft általános,  83 782  E Ft céltartalékot 

állapít meg.
  

 

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) 

önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3,  1.4, 2.1, 4., 9.1.,  9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1.,9.2.3,  9.3.,  
9.3.1., 9.6., 9.6.1., 9.7., 9.7.1., 9.7.2., 9.8.,  9.8.1.,9.9, 9.9.1, 10., 12.,  melléklete helyébe e 

rendelet  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.  

melléklete, 3. táj., 4. táj. és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet  26. 27. és 28. melléklete 

lép.  

 
4.§  Ez a rendelet 2017. február 21.-én lép hatályba. 

 

 

Tiszavasvári, 2017. február 15. 

 
 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó 

 polgármester j e g y z ő 

 

     Kihirdetve:  2017. február 20. 

 
 

 Badics Ildikó 

 jegyző 
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Indoklás 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(II.20.) 

önkormányzati rendelethez 
 

 

 

Általános indoklás 

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

foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.  

 

 

 
Részletes indoklás 

 

1. §-hoz 

 

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a 
költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e 

rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.  

 

2. §-hoz 

 
A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 

 

 

3. §-hoz 

 
A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 

 

 

4. §-hoz 

 
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Tárgy (6.np.):  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Girus András osztályvezető 

 

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése: 
A költségvetés tervezetét a hatályos jogszabályoknak megfelelően véleményezésre 

elküldték két kamarához. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és  

Iparkamarához és az Agrár Kamarához. Visszajeleztek, hogy a megküldött 

előterjesztést és rendelet-tervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és  

Iparkamara tudomásul vette. 
 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő véleményt alakította ki: 

A bizottság a beterjesztett 2017. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta. Az abban 

foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi. A költségvetési egyensúly és a likviditás 

biztosítása érdekében javasolja, hogy a költségvetés elfogadását követően folytatódjon 

az a munka, mely a kiadások további csökkentésének, illetve a bevételek növelésének a 
lehetőségeit keresi.  A bizottság a tervezett kiegészítő támogatás összegét és az elmúlt  

évhez képest a növekedése mértékét nagyon nagynak tartja. Ezt a véleményét annak 

ellenére fenntartja, hogy tudatában van a minimálbér és a garantált bérminimum 

emeléséből fakadó többletköltségeknek. A bizottság az előterjesztő költségkímélő 

javaslatait elfogadja. Ez a költségvetés-tervezet biztosítja azt, hogy működőképes 
maradjon Tiszavasvári Város Önkormányzata, a fejlesztési lehetőségeket azonban 

nagyon leszűkíti. A bizottság javasolja pályázat benyújtását rendkívüli támogatás  

elnyerése érdekében ebben az évben is. Jelenleg azonban elsődleges feladatnak tartja az  

önkormányzat és intézményei számára az elfogadott költségvetésen alapuló 

gazdálkodás végrehajtását. Mindezek alapján javasolja a bizottság a költségvetési 
rendelettervezet elfogadását. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a r endelet-tervezet elfogadását a 
képviselő-testület számára.  

 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményéből tükröződik, hogy a 

legnagyobb hiányt keletkeztető tétel ez az idei évre vonatkozóan a minimálbéremelés  
meg a garantált bérminimummal járó költségvonzatok. Olyan információkkal 

rendelkezik, hogy lesz állami pluszforrás az önkormányzatokhoz delegálva. Ha ez  

napokon, vagy maximum heteken belül nem kristályosodik ki, akkor az 

önkormányzatoknak kezdeményeznie kell felterjesztési jogával élve a minimálbér 

korrekcióját a Kormány felé. Jelezni fogja a Megyei Önkormányzat felé ezt, hogy 
próbáljon ebben intézkedéseket tenni, abban az esetben, amennyiben nem történik 

pozitív döntés a kormányzat részéről.   
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. 

Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta: 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában 

eljárva, – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet  

2.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet  

2.1 pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán 

Bizottság - a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében 

foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

 

I.  Fejezet  

A költségvetés általános szabályai 
 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri 

hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre 
(intézményekre) terjed ki. 

 

                                       2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 
a)  2.176.556.378 Ft költségvetési bevétellel  

b)  2.475.329.861 Ft költségvetési kiadással  

c)   298.773.483 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:  

ca)  153.201.296 Ft működési hiánnyal  

cb)   145.572.187 Ft felhalmozási hiánnyal 
d)   437.099.415 Ft finanszírozási bevétellel  

e)   138.325.932 Ft finanszírozási kiadással  

f)   298.773.483 Ft finanszírozási többlettel, ebből:  

fa)  257.834.483 Ft működési többlettel 

fb)    40.939.000 Ft felhalmozási többlettel 
állapítja meg.  
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(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza 

meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 

bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. 

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az 
előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.  

 

 

 

3. A költségvetés részletezése 
 

 

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a 

következők szerint állapítja meg:  

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet  részletezi. 

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

c) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet  

tartalmazza.       
d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.  

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

melléklet szerint részletezi. 

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet  

szerint hagyja jóvá.  

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves  

(engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

államigaz gatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10., 11. mellékletek és a 7. 

tájékoztató  szerint határozza meg.  

h) Az önkormányzat a kiadások között  20.000.000 Ft általános, 111.113.300 Ft 

céltartalékot állapít meg.
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II.  Fejezet 
A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 

 

1. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

4. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 5. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert  

tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, 

vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél 

önkormányzati biztost jelöl ki.  
(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles 

a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt  

tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is –  havonta a tárgyhó végi 

állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ik munkanapig az önkormányzat 

jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.  
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 

haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. 

Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 

előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 

 6. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik,  külön képviselő-testületi döntés alapján. 

7. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket  a Képviselő-

testület gyakorolja. 

8.§ Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az engedélyezett 

álláshelyek alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek 
megállapításra.  

  

2. Az előirányzatok módosítása 

 

 
9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a 

Képviselő-testület dönt.  

(2)  A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség 

mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a  kiadási 
előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint: 

a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,  

b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti 

átcsoportosítással, 

c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással. 
Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének 

egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. 

A polgármester ezt a jogát 2017. december 31-ig gyakorolhatja.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt  

előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet.  
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti 

előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév 
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kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 

rendeletét.  

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 

szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat 

csak a személyi juttatások terhére növelhető.  
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor 

nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.  

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 

költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von 
maga után.  

 

 

 

3. A gazdálkodás szabályai 
 

 

10.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 

 

 

 

III. Fejezet 
Záró és vegyes rendelkezések 

 
11. § (1)  A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2017. évben 193 250 Ft/fő, 

mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.  

(2)   Ez a rendelet 2017. február 21-én lép hatályba. 

 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2017. évi 
költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 

27/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet. 

 

Tiszavasvári, 2017. február 15. 

 

 

                       Dr. Fülöp Erik                                                     Badics Ildikó 

                        polgármester                                                             jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2017. február 20-án.  

 

                               Badics Ildikó 

                                     jegyző 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata 6/2017.(II.20.) 
önkormányzati rendeletének általános indokolása 

a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a 

polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet február 15-ig, ha a 

központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta 

el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig 
nyújtja be a képviselő-testületnek. 

 

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A 

rendeletalkotás kötelező.  

 
A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll,  tekintve, hogy a 

felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a jogharmonizációs  

követelményeknek megfelel.  
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Tárgy (7.np.):  Előterjesztés a Kelet-Környezet Kft.-ben fennálló többségi 
önkormányzati tulajdonú üzletrész tulajdonjogának átruházásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

Bizottsági vélemények:  

 
Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 

tartózkodással és ellenszavazat  nélkül, többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a 

határozat-tervezet elfogadásáról.  

 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt döntött a Testület a Kelet-Környezet Kft.-ben történő 

tulajdonjog vásárlásról, vagy részesedés szerzésről. Azért, hogy a hulladékszállítással 

kapcsolatos helyi ügyeket rendezzék. Akkor sajnos a jogszabályi lehetőségek és jogszabályi 

változások elég szűkös határidőt szabtak az engedélyek beszerzésére, illetve olyan nehéz 
közeget teremtettek, amiben lehetetlen volt, hogy bármilyen cég ilyen jellegű engedélyeket 

szerezhessen. Ennek is az egyik következménye, hogy jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyében egy cég látja el a hulladékszállítást és kezelést. Ezért oka fogyottá vált a Kft.-nek 

az ilyen formában történő fenntartása, önkormányzati tulajdonrészesedése. Ifj. Kovács Miklós 

kérte, hogy a képviselő-testület hozzon pozitív döntést és támogassa ennek az üzletrésznek az 
átruházását a Kft. részére. 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS Ö NKO RMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

27/2017. (II.15.) Kt. számú határozata 

 
A Kelet-Környezet Kft-ben fennálló többségi önkormányzati tulajdonú üzletrész 

tulajdonjogának átruházásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja a Kelet-Környezet Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságban fennálló 600.000 forint névértékű üzletrész tulajdonjogának 

megszerzésére irányuló, ifj. Kovács Miklós 4440 Tiszavasvári, Táncsics u. 20. szám 

alatti lakos által tett vételi ajánlatot.  
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2. Jóváhagyja a Kelet-Környezet” Kanadai-Magyar Környezetvédelmi Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló 600.000 forint névértékű üzletrész 
tulajdonjognak átruházására irányuló szerződést, a határozat 1. mellékletét képező 

tartalommal.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott szerződés aláírására.  
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a vevőt a Képviselő-testület döntéséről. 

 

 

 Határidő: azonnal   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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1. melléklet a 27/2017. (II.15.) Kt. határozathoz  

 

SZERZŐDÉS  

 

ÜZLETRÉSZ  ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

 
Amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (statisztikai számjele: 

15732468-8411-321-15, törzskönyvi azonosító száma: 732462, képviseli: Dr. Fülöp Erik 

polgármester) 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. mint eladó, másrészről Kovács Miklós  

(an.: Dankó Julianna, sz: 1964.03.13) 4440 Tiszavasvári, Táncsics utca 20. sz. alatti lakos, 

mint vevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
 

1./ Eladó kijelenti, hogy tulajdonát képezi a „KELET-KÖRNYEZET” Kanadai-Magyar 

Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, 

Cg.15-09-066264) 4450 Tiszalök, Honvéd u 54. gazdasági társaságban 600.000,- Ft, azaz: 

hatszázezer forint névértékű üzletrész.    
Eladó kijelenti, hogy a 600.000,- Ft összegű pénzbetétjét a társaság rendelkezésére bocsátotta 

maradéktalanul a társasági szerződés vonatkozó rendelkezései szerint . 

 

2./  Eladó eladja vevőnek az 1. pontban körülírt 600.000 Ft, azaz: hatszázezer forint 

névértékű üzletrészét  100.000,- Ft vételárért, azaz: százezer forint vételárért, vevő pedig 
megveszi eladótól ezen 600.000,- Ft azaz: hatszázezer névértékű üzletrészt névértéken, 

100.000,- Ft-ért azaz: százezer forintért.  

 

3./ Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg az eladó részére járó 100.000 

Ft vételárat maradéktalanul. Eladó jelen szerződés aláírásával is nyugtázza a részére járó 
100.000 Ft vételár maradéktalan átvételét.  

 

Vevő kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt „KELET-KÖRNYEZET” Kanadai-Magyar 

Környezetvédelmi Nonprofit Kft. gazdasági társaság társasági szerződését ismeri, magára 

nézve kötelezőnek elismeri.  
 

4./ Vevő kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt gazdasági társaság vagyoni helyzetével 

kapcsolatos adatokat megismerte. Szerződő felek kijelentik, hogy az 1. pontban körülírt 

gazdasági társaság nem minősül az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 18 § (1) bek. h) 

pontja szerinti gazdasági társaságnak, mivel a „KELET-KÖRNYEZET” Kanadai-Magyar 
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.  

 

A fenti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

 
Tiszavasvári, 2017. február …….    

 

------------------------------------------------------                 ----------------------------------------------

--   
   Tiszavasvári Város Önkormányzata                                  Kovács Miklós vevő       

eladó  

       Dr. Fülöp Erik polgármester                                           
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Aláírva előttünk mint tanuk előtt: 

 
1./ Név.: ........................................ Lakcím: ............................................................ Szig: 

…………. 

 

2./ Név.: ........................................ Lakcím: ............................................................ Szig:  

…………. 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 
étkeztetéséről 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Badics Ildikó jegyző: 
Pontosító javaslata volt, hogy az előterjesztés 11. oldalán, mégpedig az a rész, amely a 

Bölcsődével kötendő együttműködési megállapodás pontjait tartalmazza, ezen belül pedig a 

2.2. f) pontja módosulna, hogy a Bölcsőde vezetőnek a tevékenységével kapcsolatos 

beszámolási kötelezettsége csak a polgármester irányába kell, hogy folyamatosan meglegyen, 

a jegyzőnek nem kell. Tájékoztatásként elmondta, hogy ez a folyamatos tájékoztatás akár 
szóban, akár írásban is megtehető.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a határozat 2. 

számú mellékletének a 2.2.1. f) pontjában a „valamint a jegyzőt” mondatrészt törli. 

 

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.  
 

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

28/2017. (II.15.) Kt. számú 

határozata 
 

 

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „A rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló előterjesztéssel kapcsolatban - az alábbi 

határozatot hozza:  
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A Képviselő-testület  

 
 

I. jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Város  

Közétkeztetési Nonprofit Kft. között – a szünidei étkeztetés biztosítására 

vonatkozó – megbízási szerződést, jelen határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal.  
 

II. jóváhagyja a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Tiszavasvári  

Bölcsőde intézményével – a szünidei étkeztetés biztosítására vonatkozó –

együttműködési megállapodást, jelen határozat 2. melléklete szerinti 

tartalommal.  
 

 

III. Felhatalmazza a polgármestert az I. és II. pontban meghatározott szerződések 

aláírására.  

 
IV.  Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1 példányát küldje meg a 

Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének, valamint a Tiszavasvári Bölcsőde 

intézményvezetőjének. 

 

 
 

Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

 
 

 
1. melléklet  „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló  

28/2017. (II.15.) Kt. számú határozathoz 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

  
amely létrejött egyrészről a 

  

Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő: Dr. Fülöp Erik Sándor - polgármester 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 
Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 

Adószám: 15732468-2-15 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről 

  

Cég/szervezet neve: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
Képviselő: Gáll Antalné 

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám 

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám 
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Cégjegyzék szám: 15-09-073088 

Adószám: 18798553-2-15 
  

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) 

között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  

  

1. A megbízó megbízást ad – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A 
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről „szóló 28/2017. (II.15.) Kt. 

számú határozatában foglaltaknak és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz gatásról 

szóló 1997. évi XXXI.  törvényben, valamint a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben ( továbbiakban: 
Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően - a megbízott részére a következő feladatok 

végzésére, ellátására: 

  

a) A megbízott a szünidei étkeztetés keretében  

aa.)a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi szünet, 
valamint az ezen időszakra eső óvoda zárva tartásának időtartama alatti 

munkanapokon, és  

ab) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünetben 

a szünet teljes időtartamára eső valamennyi munkanapra, valamint az ezen 

időtartamra eső óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon déli 
meleg főétkeztetést biztosít.  

b.) A megbízott az étkezést egyszer használatos műanyag edényben történő elvitellel 

biztosítja.  

c.) A megbízott a kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja: 

- Közösségi Ház Tiszavasvári, Széles u. 1. sz.    
- Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység Tiszavasvári, Vasvári Pál 

úti ebédlője   

- Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. 

sz. konyhája 

- Tiszavasvári-Józsefháza Polgári u. 2. (volt Boglárka éterem előtti tér) 
 

b)  A megbízott az étkeztetést a megbízó által rendelkezésre bocsátott jogosultak listája 

alapján, a megbízó által megjelölt hátrányos helyzetű és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek részére biztosítja. 
c) Megbízott kéthetente utólag 448,80 Ft. + ÁFA/fő/nap összeget számlázhat megbízó 

felé maximum a megbízó által megjelölt és a megbízott részére átadott listán 

szereplő és az étkezést ténylegesen igénybevevő gyermekek után. Ezen összegből a 

nyersanyagnorma egységesen 200 Ft.+ÁFA/fő/nap, a rezsiköltség 248,80 

Ft.+ÁFA/fő/nap. (Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletének 

III.6.) pontja alapján a központi költségvetés 2016. évre 48.199.770-Ft kötött 

felhasználású támogatást biztosít a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 

szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz .)  

d) Az önkormányzat a c.) pontban meghatározott számla ellenértékét annak beérkezését 
követő 8 napon belül átutalással egyenlíti ki megbízott ………………. (bank neve) 

vezetett …………………………… számú bankszámlájára. 
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e) A megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a 

megbízást érintő lényeges körülményekről a megbízót folyamatosan tájékoztatni. 
f) A megbízott köteles a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a Korm. rendelet 4. 

melléklete szerint dokumentálni. 

 

2. A megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet Dr. Fülöp Erik - polgármester utasításai 

szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni.  
3. A megbízás jelen megbízási szerződés felek általi aláírásával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 

5. Felek megállapodnak, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

által „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló 46/2016. 

(II.12.) Kt. számú határozattal elfogadott, 2016. február 29. napján hatályba lépett 

megbízási szerződést, valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

által „A szünidei étkeztetés biztosítására kötött megállapodás módosításáról ” szóló 

160/2016. (V.26.) Kt. számú határozattal elfogadott 2016. május 26. napján hatályba lépett 

együttműködési megállapodást módosító megállapodást jelen együttműködési 

megállapodás hatályba lépésének napjával megszüntetik.  

 

 

Kelt: 2017. ………………………  
 

 

 

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

           megbízó                                   megbízott 
 

 

 

 

 

2. melléklet  „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló  

28/2017. (II.15.) Kt. számú határozathoz 

 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Mely létrejött Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal  (székhelye: 4440 Tiszavasvári, 

Városháza tér 4., a továbbiakban: polgármesteri hivatal) képviseletében a jegyző, 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., a 
továbbiakban: önkormányzat) képviseletében a polgármester, valamint a Tiszavasvári  

Bölcsőde (4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8. B ép.), mint az önkormányzat önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerve (a továbbiakban: bölcsőde) képviseletében az  

intézményvezető között a követezők szerint: 

 
1. Az együttműködés általános szempontjai 

1.1 A polgármesteri hivatal,  az önkormányzat és a bölcsőde együttműködésének célja az, 

hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A rászoruló gyermekek 
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intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről„ szóló 28/2017. (II.15.) Kt. számú 

határozatában foglaltaknak és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz gatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben, valamint a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 

Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően a szünidei étkeztetést biztosítsa. 

1.2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő gazdálkodási, szakmai 
döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

 

2. Szünidei étkeztetés: 

2.1 A szünidei étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli, meleg 

főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére kell 

biztosítani.  

 

2.2. A bölcsőde feladata a szünidei gyermekétkeztetés lebonyolításában: 

2.2.1. A bölcsőde – a rendelkezésére bocsátott költségvetési keret terhére - teljesíti az alábbi 
feladatokat:  

a.) A bölcsőde a szünidei étkeztetés keretében  

aa) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi szünet, 

valamint az ezen időszakra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda 

zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, és  
ab) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünetben 

az ezen időtartamra eső, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény zárva tartásának időtartama 

alatti munkanapokon déli meleg főétkeztetést biztosít  

b.) A bölcsőde az étkezést egyszer használatos műanyag edényben történő elvitellel 

biztosítja.  
c.) A bölcsőde a kiosztást igény szerint az alábbi helyeken biztosítja: 

- Tiszavasvári Bölcsőde Tiszavasvári Gombás András u. 8. B ép. 

d.) A bölcsőde az étkeztetést a jegyző által rendelkezésre bocsátott jogosultak listája 

alapján, a megbízó által megjelölt hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű  gyermekek részére biztosítja. 
e.) Tiszavasvári Város Önkormányzata részére a Magyarország központi költségvetéséről 

szóló törvény kötött felhasználású támogatást biztosít a rászoruló gyermekek intézményen 

kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz . Az önkormányzat 

a bölcsőde intézménynek feladat ellátásához a normatíva igényléshez előzetesen készített 

felmérés szerinti előirányzatot biztosítja.  
f.) A bölcsőde köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról, a 

feladatellátást érintő lényeges körülményekről a polgármestert folyamatosan tájékoztatni. 

g.) A bölcsőde köteles a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét a Korm. rendelet 4. 

melléklete szerint dokumentálni. 

 
3. 1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

3.2. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 

alá.  

3.3.1. Jelen megállapodást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” 28/2017. (II.15) Kt. 

számú határozatával hagyta jóvá. 

3.3.2.Jelen együttműködési megállapodás a felek általi aláírás napjával lép hatályba.  
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3.3.2. Felek megállapodnak, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

által „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséről” szóló 46/2016. 
(II.12.) Kt. számú határozattal elfogadott, 2016. március 16. napján hatályba lépett 

együttműködési megállapodást jelen együttműködési megállapodás hatályba lépésének 

napjával megszüntetik.  

 

Tiszavasvári, 2017. ……………… 
 

 

 

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

       Reznek Istvánné       Badics Ildikó 
    Tiszavasvári Bölcsőde                    Polgármesteri Hivatal  

         intézményvezető         jegyző 

 

    

 
          

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

         Dr. Fülöp Erik 

              polgármester 
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Tárgy (9.np.):  Előterjesztés a 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról  
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester és Krasznainé dr. Csikós Magdolna a 

Városi Kincstár intézményvezetője 

Témafelelős: Ostroháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

 

Bizottsági vélemények:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 

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

képviselő-testület számára. 
 

Dr. Rojkó László képviselő elhagyta az üléstermet, így a Képviselő-testület 10 fővel továbbra 

is határozatképes maradt.  

 

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 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, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

29/2017. (II.15.) Kt. számú 

határozata 

 
A 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 2017. évi közmunka programok 

jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

 

 

I. A 2017. évi közmunka programokat a határozat melléklete szerinti 

adattartalommal elfogadja és jóváhagyja. 

II.  Felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatban 

-  startmunka programelemekben és a hosszú távú, valamint intézményi kisegítő feladatokat 

ellátó programok - év közben esetlegesen szükségessé váló módosítások, fenntartói 

adatszolgáltatások, nyilatkozatok megtételére, év közben jelentkező közmunkaerő 

igénylési lehetőség-, valamint képzéssel egybekötött programok esetén kérelem 

benyújtására, rögzítésére, a programokon belüli átirányítási kérelem, átcsoportosítás 
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benyújtására azzal, hogy utólagosan benyújtott közmunkaerő igény esetén a tárgy évi 

beszámolóban tájékoztatással élek a testület felé. 

III. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa a Városi Kincstár Tiszavasvári 

intézményvezetője részére. 

 

 
Határidő: azonnal            Felelős: Dr. Fülöp Erik 
                                                                                                    polgármester  
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1. melléklet a „2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról” szóló 29/2017. (II.15.) Kt. 

határozathoz 
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Tárgy (10.np.):  Előterjesztés az ASP rendszerhez való csatlakozásról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Kiss Brigitta köztisztviselő 

 
Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 
számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 
A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  

 

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

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

30/2017. (II.15) Kt. számú 

határozata 

 

Az ASP rendszerhez való csatlakozásról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. A Tiszavasvári képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint 

a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 

gyakorolja.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy 

 készítse elő a pályázati dokumentációt, és határidőn belül nyújtsa be elektronikus 

módon. 

 a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (11.np.):  Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 12. I/1. sz. alatti önkormányzati 
lektori lakásbérleti szerződésének módosításáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

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 

31/2017.(II.15.) Kt. számú  

határozata 
 

A Tiszavasvári, Kossuth u. 12. I/1. sz. alatti önkormányzati lektori lakás bérleti szerződésének 

módosításáról 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

  

A Képviselő-testület a Tiszavasvári, Kossuth u. 12. I/1. sz. alatti városi közérdekből bérbe adható 

önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerződést visszamenőlegesen, 2017. január 01. 

napjától módosítja a határozat 1. számú mellékletében található Lakásbérleti szerződést módosító 

megállapodásban foglaltak szerint.  

 

A bérlakás bérlője 2017. január 01-től a Nyíregyházi Tankerületi Központ. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződést módosító megállapodást a Nyíregyházi 

Tankerületi Központ igazgatójával kösse meg.  

 

Határidő: azonnal    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester  
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31/2017.(II.15.) Kt. sz. határozat melléklete  
 
 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS  

 
 

amely létrejött egyrészről  

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) 
székhelye:    4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

képviseli:    Dr. Fülöp Erik polgármester 

adóigazgatási szám:  15732648-2-15 
KSH statisztikai számjel: 15732648-8411-321-15 

 

másrészről a 
  
Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő) 

székhelye:    4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B. 
képviseli:    Gaszperné Román Margit Tankerületi Központ igazgató 

adóigazgatási szám:  15835334-2-15 

KSH statisztikai számjel: 15835334-8412-321-15 
Előirányzat-felhasználási 

keretszámla száma: 10044001-00336853-0000000000 

ÁHT azonosító:   361695 
között a Tiszavasvári, Kossuth u. 12. I/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra 2016.08.02-tól kötött bérleti 

szerződés módosítására az alábbi feltételekkel: 
 

1. A Bérlő személye 2017. január 01. napjától a Nyíregyházi Tankerületi Központ. 

A Tiszavasvári, Kossuth u. 12. I/1. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérletére 2016. augusztus 02. 

napjától a Bérbeadó a KLIK Tiszavasvári Tankerületével kötött bérleti szerződést. 2017. január 01. 
napjától a T iszavasvári Tankerület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból kivált és a Nyíregyházi 

Tankerületi Központba olvadt be.  
 

2. Az eredeti szerződés 6./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Bérlő a lakás használatáért  

 12.636 Ft (36 m
2
 x 351 Ft/hó) lakbért,  

   2.574 Ft víz- és csatornahasználati díjat  (1 főre) 

      250 Ft karbantartási díjat 

      250 Ft lépcsőház világítás díjat, 

 
2017. január 01-től – a lakás lakbéreként és a Lakásszövetkezet által nyújtott külön szolgáltatásokért – 

összesen 15.710 Ft-ot köteles egyösszegben előre minden hó 10. napjáig megfizetni a Városi Kincstár 
T iszavasvári 11744144-15445964-02130000 számú számlájára. 

Amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a késedelem napjától számítva a mindenkori Ptk. 
szerinti kamatot is köteles a bérbeadó részére megfizetni. 

A lakbért a lakásrendelet alapján a Képviselő-testület évente felülvizsgálja, és azt megemelheti” 

 

3. Az eredeti szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

 

Tiszavasvári, 2017…. 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata   Nyíregyházi Tankerületi Központ 
 bérbeadó bérlő 

 képv.: Dr. Fülöp Erik képv.: Gaszperné Román Margit 
 polgármester tankerületi igazgató 
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Tárgy (12.np): Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2016. évi 
támogatás felhasználásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  

 
Szabó Krisztián 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, Dr. Fülöp Erik 

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 

32/2017. (II.15.) Kt. sz. 

határozata 

 
a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2016. évi támogatás felhasználásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2016. 

évi támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

 

I. Az egyesület elnöke által készített - a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2016. évi 

támogatás felhasználásáról szóló - beszámolót megtárgyalta és a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről. 

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

         
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 161 

32/2017.(II.15.) Kt. számú határozat melléklete:  
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi 
szakmai és pénzügyi beszámolójáról   

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára.  
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

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 

33/2017. (II.15.) Kt. sz. 
határozata 

 

a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és  

pénzügyi beszámolójáról 

 
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évben végzett tevékenységéről  

szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 

parancsnokát a hozott döntésről. 

 

 

 
 

Határidő: azonnal                            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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33/2017.(II.15.) Kt. számú határozat melléklete:  
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2016. évi pénzügyi és 
szakmai beszámolójáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő  

 

Bizottsági vélemény:  
 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 

számára.  

 

Hozzászólások: 

 
Ráduly Zsolt képviselő: 

Kérdésként vetette fel, hogy ezen felül a Televízió Egyesületnek sikerül-e más bevételt is realizálni? 

Másik kérdése, hogy amit nem ők készítenek műsort, azért kapnak-e valamilyen díjazást? A 

véleménye pedig az, hogy a pénzügyi beszámoló formája nagyon tetszett neki. 

 
Fülöp Attila a Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke: 

Elmondta, hogy az idén 10 éves lett a Televízió. Közel 600 ezer követőjük van és nem csak 

Európában, hanem Floridából és Kaliforniából is nézték a műsoraikat. A szilveszteri műsorukat 

tavaly 750-en látták, az idei legfrissebb adat pedig 19 ezer. Van olyan műsor, ami a 100 ezres 

nézettséget is meghaladta. Természetesen van más bevételi forrásuk. Ezúton szeretné megköszönni 
a felajánlott 1%-ot, valamint pályázatokból is van bevételük. Hiába adnak a környező településekről 

is műsort, régebben volt szerződésük, de a fizetés nem úgy történt, ahogy kellett volna, és nincs is 

pénzük az önkormányzatoknak erre, épp ezért azt csak úgy adják ingyen. Tavaly meg akarták őket 

büntetni, az ORTT jogutódja, pont azért, mert előírás, törvényben foglaltak, hogy kötelezőek nem 

csak saját gyártású, hanem máshonnan szerzett műsorokat is lejátszani. Ezek az idegen gyártású 
műsorok túlnyomó része pénzes, nem ők kapnak, hanem nekik kellene fizetni, hogy lejátszhassák. 

Viszont van néhány olyan, ami ingyenes. Ezzel tudják teljesíteni a kötelezettséget, ami elő van írva. 

A képújság alatt is olyan zenéket kellett játszani, ami nem jogdíjas. Most szerződést kötöttek egy 

zeneszerzővel, aki ingyen csinál majd zenét a képújság időtartamára. Lemondott minden szerzői 

jogról. Sokan megkérdezték a tv autót, magán pénzből, magán tulajdonban van. Megtörtént év 
közben a digitális átállás, így sokkal jobb minőségű adást tudnak biztosítani. Testületi-ülések 

közvetítését egy kamerával és egy operatőrrel tudják biztosítani. Sokszor megjegyzik neki, hogy 

nem vettek fel ezt vagy azt az eseményt, amiről ők nem tudnak, akkor oda nem tudnak elmenni. 

Mindenkit arra kér, hogy jelezze időben, ha szeretnék, hogy fel legyen véve valami. Végezetül 

megköszönte a képviselő-testület segítségét.  
 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 

Javasolta, hogy kérjék meg a környező települések polgármesterét, és kérjék, hogyha lehetőségük 

van rá, akkor támogassák a televíziót. 

 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

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

határozatot hozta:  
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2017. (II.15.) Kt. számú 

határozata 
 

a Tiszavasvári Városi Televízió 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szabadidős  
Programszervező Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

I. Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári 

Városi Televízió 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 

II. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kösse meg a Tiszavasvári Szabadidős  

Programszervező Egyesülettel a tárgyévi költségvetési rendeletben jóváhagyott 

összeg szerinti, aktualizált Támogatási szerződést. 

 
 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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34/2017.(II.15.) Kt. számú határozat melléklete 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által 
benyújtandó pályázat jóváhagyásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Erdei Kolett köztisztviselő 

 

Badics Ildikó jegyző: 

Az előterjesztésben utaltak rá, hogy a pályázathoz stratégiai tervet is be kell nyújtani. Ezt a tervet 
előző napon küldték ki a képviselő-testület tagjai részére.  

 

Bizottsági vélemény:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

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

számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.  
 

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

határozatot hozta: 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

35/2017. (II.15.) Kt. számú 

határozata 

 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó pályázat 

jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az Egyesített Közművelődési Intézmény 

és Könyvtár által benyújtandó pályázat jóváhagyásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó „A könyvtári 

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című, EFOP-4.1.8-16 

kódszámú pályázat benyújtását támogatja.   

 

2.  Elfogadja az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtárra, mint közgyűjteményre 

vonatkozó stratégiai tervet, a határozat 1. mellékletét képező tartalommal.  
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3.  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét. 

Határidő: azonnal    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
 

4.  Felkéri az intézményvezetőt, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet. 

Határidő: esedékességkor   Felelős: 3.2 pont: Bohács József igazgató 
 

 

 

 

 

Tárgy (16.np.): Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési 

tervének jóváhagyásáról 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő  

 
Bizottsági vélemények:  

 

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület 
számára. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

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 

36/2017.(II.15) Kt. sz.  

határozata 

 

A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) 

bekezdéseiben foglaltak alapján dr. Fülöp Erik főállású polgármester 2017. évi (61 nap) szabadsága 

igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja.  

 

 

Határidő: esedékességkor              Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester  
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Tárgy (17.np.): Előterjesztés  a Kornisné Központ által működtetett bentlakásos 
ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem 

visszavonásáról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  

Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 

 

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző szóbeli kiegészítése: 
Az előterjesztési rész nem került kiküldésre, nem is készült, mert ez egy sürgősségi indítványként 

lett előterjesztve. A Kormányhivatal kezdeményezett egy egyeztetést jegyző nőnél a végleges  

engedély kérelemmel kapcsolatban. A testület novemberi ülésén döntött a végleges engedély 

kérelemnek a benyújtásáról és december 03-án ez az Országos Szociális Információs Rendszerben 

rögzítésre is került. A testület  ezt a kérelmet kétszer is módosította. Egyszer azért, mert december 
végén megjelent az a kormányrendelet, amely lehetővé tette, hogy ideiglenes  engedély keretében 

automatikusan meghosszabbodjon az engedély 2018. december 31-ig. A második módosításnak 

pedig az volt az oka, mivel, hogy a csökkentett létszám, amire az első kérelmet benyújtották 195 fő 

volt, és az intézményvezető nő jelezte, hogy akár 210 főre is biztosítani tudja az ellátottak 

elhelyezését. Ezért a módosított kérelem úgy került megfogalmazásra, hogy amennyiben a 
szakhatóságok hozzájárulnak, akkor 210 főben kérjük megállapítani az ellátotti létszámot a 

végleges engedélyben. A Kormányhivatal kérése az volt, hogy ezt az intézkedési tervet a 

továbbiakban még egyeztessük, az ellátottak elhelyezése, a tárgyi minimum feltételeknek való 

megfelelés érdekében. Tekintettel arra, hogy az ideiglenes engedély egyébként is lehetőséget nyújt 

arra, hogy a finanszírozás január 01-től megoldott legyen, kérték, hogy akkor az ideiglenes  
engedély kérelmet tartsuk fenn, amire lehetőségük van, akár 220 fő ellátott vonatkozásában is, és 

amikor ezt a jogerős működési engedélyt megkapják, akkor kérhető a végleges engedély a már 

akkori átalakításoknak, illetve véglegesen lezajlott átalakításoknak a tükrében. Még lenne egy 

módosítása, a 2. oldalon, a 6. pont D épület földszint, itt a 4. bekezdésnél ugyan az szerepel, hogy 

11 fő ellátására ad lehetőséget a mentálhigiéniás szoba kialakítása, viszont az nem szerepel, hogy ez 
hány lakó szobát jelent. Az intézményvezető tájékoztatása szerint ez négy lakószobát jelentene. A 3. 

oldalon az intézkedési tervnek, ez az 1.2. pont, a táblázat, itt már látható az ellátotti létszámnak a 

csökkentése, az intézményvezető nő a 210 fő ellátotti létszámot irányozta elő az engedélynek a 

megszerzéséhez, mivel ő már a személyi kérdésekben intézkedéseket tett a végleges engedély 

kérelem kapcsán.  
 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem  hangzott el, Dr. Fülöp Erik 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  

 

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

határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2017. (II.15.) Kt. számú 

határozata 
 

A Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott 

végleges engedély iránti kérelem visszavonásáról 

 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kornisné Központ által működtetett 

bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges engedély iránti kérelem 

visszavonásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 
I.1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő Kornisné Liptay Elza Szociális 

és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 

87. sz. alatti intézmény által biztosított idős, demens és fogyatékos személyek részére nyújtott 
bentlakásos ellátás kapcsán - a fenntartó képviseletében, a polgármester által „A szociális otthon 

végleges engedélyéről” szóló 294/2016. (XI.24.) Kt. számú határozat alapján benyújtott, valamint 

„A szociális otthon ideiglenes engedély iránti kérelméről, valamint a végleges engedély iránti 

kérelem módosításáról” szóló 329/2016. (XII.22) Kt. számú határozattal és „A szociális otthon 
végleges engedélyének az ellátotti létszám vonatkozásában történő kiegészítéséről” szóló 10/2017. 

(I.26) Kt. számú határozattal módosított  -, végleges működési engedély iránti kérelem 

visszavonásáról dönt. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

II.1. A jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal a Kornisné Központ 

intézményvezetője által készített intézkedési tervet elfogadja. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

II.2. Felhívja Nácsáné dr. Kalán Esztert, mint a Kornisné Központ intézményvezetőjét, hogy a 

végleges engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentációt 

(szakmai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat stb…) készítse elő a soron 

következő testületi ülésre. 

 

          Határidő: esedékességkor,  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

          jelen pontban foglaltak figyelembe vételével  

 

II. 1. Felhívja a polgármestert, hogy a Kornisné Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. 
sz. alatti intézmény által biztosított idős, demens és fogyatékos személyek részére nyújtott 

bentlakásos ellátás vonatkozásában az ideiglenes engedély megszerzése érdekében az II.1. 

pontban elfogadott, jelen határozat 1. mellékletét képező intézkedési tervet nyújtsa be a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz, mint engedélyező hatósághoz. 
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Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 
 

II.2. Felhívja a polgármestert, hogy a Kornisné Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. 

sz. alatti intézmény által biztosított idős, demens és fogyatékos személyek részére nyújtott 

bentlakásos ellátás vonatkozásában a végleges engedély megszerzése érdekében a végleges 

engedély kérelem benyújtásáról az ideiglenes bejegyzésről szóló, jogerős működési engedély 
megszerzését, valamint a jelen határozat III. pontjában foglalt végleges engedély benyújtásához 

szükséges dokumentáció testület általi elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb egy 

hónapon belül gondoskodjon. 

 

 

          Határidő: esedékességkor  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

          jelen pontban foglaltak figyelembe vételével  
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1.melléklet „A Kornisné Központ által működtetett bentlakásos ellátások vonatkozásában benyújtott végleges  

engedély iránti kérelem visszavonásáról” szóló 37/2017. (II.15.) Kt. számú határozathoz”  
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Tárgy (18.np.): Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által 
benyújtandó EFOP-4.1.9-16 pályázatról 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 

Témafelelős:  Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
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 

38/2017. (II.15.) Kt. számú 

határozata 

 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó 
EFOP-4.1.9-16 pályázatról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az Egyesített Közművelődési Intézmény 

és Könyvtár által benyújtandó EFOP-4.1.9-16 pályázatról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és 

az alábbi döntést hozza: 
 

1. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által benyújtandó „A múzeumi és 

levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései ” című, EFOP-

4.1.9-16 kódszámú pályázat benyújtását támogatja.   

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal    Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
 

 

3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet. 

 

Határidő: esedékségkor   Felelős: 3.2 pont: Bohács József igazgató 
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Tárgy (19.np.): Egyebek 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 

 

 

Kérdés és felvetés az egyebek napirenddel kapcsolatban nem hangzott el . 

 
 
 
 
 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester 
bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 Dr. Fülöp Erik Badics Ildikó  

 polgármester jegyző 


